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a necessitat d’identificar i reflexionar sobre el model econòmic de futur i sostenible per a Catalunya ha estat,
i és, una constant de l’activitat del Col·legi als darrers anys. Cal recordar, només, els esforços esmerçats en aquest sen-
tit al llarg de la primera meitat de l’any 2002 en l’elaboració del document “Un nou model de futur per a Catalun-
ya. Reflexions i propostes del Col·legi d’Economistes de Catalunya”.

En els últims mesos l’interès col·legial de reflexionar sobre aquesta matèria ha continuat en tres fronts. El primer, la
Jornada dels Economistes 2005 “Estratègies de futur per a l’economia catalana”, del passat mes de novembre,
on algunes sessions es van dedicar al debat de temes importants per al futur de l’economia catalana. S’ha d’esmen-
tar especialment la sessió “Catalunya: quina indústria en l’horitzó de 10 anys?” on es va destacar, entre altres con-
clusions, que hi ha confiança en les pròpies forces per afrontar els reptes dels propers anys, tant per motius històrics
com per factors estructurals i de capacitat emprenedora. Cal valorar l’esperit mostrat d’adaptació de la indústria cata-
lana repetidament davant dels requeriments competitius. 

Al dossier central d’aquest informatiu hi trobareu les Principals Conclusions de la Jornada dels Economistes
2005, on podreu llegir les conclusions a què es va arribar en el conjunt de les 19 sessions de treball que van confi-
gura la Jornada. El fet de sol·licitar als coordinadors unes conclusions del que es va debatre a cada sessió que varen
coordinar, i no sols una ressenya del que es tractava en cadascuna d’elles, és una novetat que es va introduir fa dues
edicions i que  vist l’èxit assolit es  mantindrà a les properes edicions.

Una segona línia de reflexió col·legial recent a destacar en el debat sobre el model econòmic de futur del Principat ha
estat la reunió del “Club de Conjuntura”, celebrada el dia 8 de febrer passat a la Sala d’Actes  del Col·legi, i que en
aquest Informatiu, com ja és tradicional, trobareu uns breus comentari que cadascun dels membres del Club de Con-
juntura ha elaborat en relació a la seva opinió sobre l’economia catalana a final del 2005 i les previsions per al 2006
sector per sector. En aquesta sessió es va concloure que l’economia segueix en una fase expansiva, amb un augment
del PIB d’un 3,3% l’any 2005 i un increment esperat de nivell similar per enguany. Però es va afegir que aquest crei-
xement és “poc sa”, atès les bases sobre les quals s’assenta –el consum intern, la construcció i els serveis– i els riscs
existents –com les tensions inflacionistes i el desbocament del dèficit comercial exterior. 

Finalment, com a tercer element de reflexió  sobre el model econòmic, també podeu consultar en aquest informatiu
els resultats de l’enquesta “Situació Econòmica ” que, com sabeu, el Col·legi realitza tres vegades a l’any, i que a l’e-
dició de l’“Hivern 2006” palesa importants qüestions d’interès. Entre altres, posa de relleu un estancament en el sen-
timent dels col·legiats davant de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya, així com una preocupació
notable per l’estat actual de les infraestructures i comunicacions i per la marxa de la inflació.

En aquest Informatiu, també, hi trobareu les previsions de l'Índex d’Expectativa  Borsària dels Economistes (IEBE),
corresponent al mes de març d’enguany. Recordeu que, a diferència de l’enquesta de situació econòmica, el IEBE s’ob-
té a partir de la resposta de 30 experts en renda variable que responen un breu qüestionari, posteriorment tractats mit-
jançant la teoria dels subconjunts borrosos. El IEBE és, per tant, el primer índex previsional de l’IBEX 35 que té en
compte la incertesa del mercat  i la seva pretensió és aportar una eina més a l’hora de decidir les inversions a la borsa
espanyola. Durant l’any 2005, al igual que al 2004, el IEBE ha mostrat ser un indicador de gran fiabilitat, encertant
cada trimestre  la tendència que assoliria l'IBEX.

Finalment anunciar-vos dos nous serveis que de ben segur que quan rebeu aquest Informatiu ja estaran en funcio-
nament. 

Un  primer, orientat a l’aprofitament de les  noves tecnologies per a la prestació de nous serveis i de millorar els
actuals, que recordeu que és un dels principals objectius que té la Junta a l’actual mandat. En aquest sentit, seguint
amb la missió de donar un millor i més gran servei als col·legiats, mitjançant el nostre web, hem signat un conveni
de col·laboració amb Planificación Jurídica- Centro de Documentación que permet posar al vostre abast una base de
dades de doctrina i casos pràctics de dret empresarial.

El segon servei, que d’aquí a poc entrarà en funcionament, és la creació d’una nova comissió de treball: Comissió
d’Empresa per tal de donar cabuda als economistes que desenvolupen tasques d’empresaris, i o d’alts executius a
empreses. Aquesta comissió que estarà sota la presidència de Joaquin Trigo centrarà la seva atenció sobre temàtiques
que afecten a les empreses i als empresaris.
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El creixement de l’economia catalana s’ha
desaccelerat lleugerament la segona meitat
del 2005 i s’ha situat al 3,2% en el conjunt
de l’any segons l’indicador sintètic de PIB
que elabora la Cambra de Comerç. Aquest
ritme d’expansió és lleugerament superior
al de l’any anterior i és el més elevat dels
darrers quatre anys. De la banda de l’ofer-
ta, destaca el creixement vigorós de la cons-
trucció i dels serveis (a l’entorn del 5% i del
4%, respectivament); mentre que la indús-
tria, més exposada que els anteriors sectors
a la competència exterior, ha registrat de
nou un creixement molt feble (0,4%).

De la banda de la demanda, destaca el
vigor sostingut del consum privat i de la
formació bruta de capital, amb taxes d’ex-
pansió del 4,3 i del 5,2%, respectivament,
molt semblants a les del 2004. Les xifres
de comerç exterior han continuat acusant
l’impacte de la pèrdua de competitivitat
dels nostres productes, de la feblesa de
l’economia europea. El gap entre el crei-
xement de les importacions i el de les
exportacions ha estat important (12,4% i
7,3%, respectivament, fins al novembre),
un fet que s’ha traduït en una contribució
molt negativa del saldo amb l’estranger al
creixement del PIB.

Tots els indicadors del mercat de treball
mostren una evolució molt positiva. L’EPA
assenyala que s’han creat uns 175.100
llocs de treball al quart trimestre del 2004
al quart trimestre del 2005, si bé una part
molt important d’aquest augment prové
de l’ocupació temporal. Així mateix, la

taxa d’atur s’ha situat l’últim trimestre del
2005 en un nivell històricament molt baix
(6,6%), inferior a la mitjana de la zona
euro (8,3%).

Quant als preus, l’augment del preu del
petroli i la fortalesa de la demanda han
situat la taxa d’inflació al final del 2005 al
4,3%, el nivell màxim dels tres darrers
anys. Catalunya s’ha mantingut com una
de les comunitats autònomes més alcistes;
el diferencial d’inflació amb el conjunt
d’Espanya s’ha ampliat fins a 0,6 punts, i
el diferencial respecte de la zona euro fins
a 2,1 punts, 0,7 més que un any abans. Els
preus industrials, més rellevants que els
de consum per a l’exportació, també s’han
accelerat intensament però ho han fet en
línia amb els de la zona euro i bastant
menys que al conjunt d’Espanya.

Pel que fa a les perspectives, l’indicador
de confiança empresarial de la Cambra,
que sintetitza els resultats de les enques-
tes de conjuntura, reflecteix una lleu
millora el quart trimestre que l’ha portat a
assolir el nivell màxim de l’any 2005. Les
previsions de la Cambra per al conjunt de
l’any 2006 són de continuïtat, és a dir,
d’una taxa de creixement un altre cop
lleugerament superior al 3%; una evolució
que se sustenta en el sosteniment del crei-
xement del consum i la inversió, particu-
larment de la inversió en construcció, i en
la millora de les exportacions. 

Per tant, l’escenari que es presenta a curt
termini és relativament favorable, però

augmenten els riscos que poden hipotecar
el creixement futur, com són la persistèn-
cia d’un elevat preu del petroli, la pro-
gressiva pèrdua de competitivitat i el cada
cop més elevat endeutament de les llars. 

Teresa Ollé
Estudis Econòmics de la Cambra 

de Comerç de Barcelona

L’economia catalana 
al 2005 i perspectives
per al 2006
L’economia catalana ha tancat l’any 2005
amb un creixement del 3,3%, el més ele-
vat d’ençà del 2001. Cal, doncs, fer un
balanç positiu de la conjuntura econòmi-
ca a casa nostra. A escala internacional, el
2005 ha estat marcat, igual que el 2004,
per un creixement extraordinari, centrat
als Estats Units i als països emergents,
amb la Xina i l’Índia com a principals
motors. La Unió Europea, en canvi, ha
vist postposar de nou les seves expectati-
ves de creixement, per bé que cap al final
de l’any s’han començat a evidenciar sig-
nes de millora que, esperem, la condui-
ran enguany cap a una represa. Les
previsions així ho indiquen, com també
que hi haurà una continuïtat expansiva a
escala mundial. Aquest és un panorama
favorable, però no pas exempt d’incerte-
ses. La més immediata recau al petroli,
que ha tornat a enlairar-se fins a cotes
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L’interès més alt

L’economia catalana al començament 
del 2006
El Club de Conjuntura del Col·legi d’Economistes de Catalunya organitza, a principi i mitjan d’any, dos actes sobre l’e-
conomia catalana, coordinats pel Sr. Jordi Goula, adreçats a tots els col·legiats per tal de mantenir-vos informats en
aquests temes.

Seguint aquesta dinàmica, el passat 8 de febrer va tenir lloc la primera d’aquestes reunions per tractar “L’economia
catalana al començament del 2006”.

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

Evolució de l’economia catalana l’any 2005 i perspectives per al 2006



superiors als 65 dòlars per barril aquest
darrer mes de gener. I, si bé fins ara el
creixement dels preus energètics no ha
malmès el ritme de l’economia, hi ha un
risc evident que ho faci. El desequilibri
financer dels Estats Units és un altre dels
factors latents que podrien afectar molt
directament la zona euro si, en un
moment donat, es produís una devalua-
ció desordenada del dòlar. També cal
esmentar les pressions inflacionistes que,
tot i que es mantenen força controlades,
han començat a donar pas a una fase de
restriccions monetàries. 

A la zona monetària de l’euro aquest pro-
cés tot just s’ha iniciat, amb una alça de
0,25 punts dels tipus d’interès el passat
mes de desembre després de dos
anys i mig de tipus mínims del
2%, i s’espera una continuïtat
gradual en aquesta mateixa
direcció. L’existència d’a-
quests tipus d’interès tan
baixos ha estat un factor
clau en l’enlairament de
l’economia catalana als
darrers anys, ja que ha
afavorit un fort creixe-
ment de la demanda
interna, impulsada alhora
per la important arribada
de població immigrada. De
fet, ha estat bàsicament l’a-
florament d’ocupació de
població immigrada el que
recentment ha portat a l’INE a
revisar a l’alça en prop d’un 8% el
volum del PIB de Catalunya. L’any
2005, la regulació de població forana i el
dinamisme econòmic han impulsat de
nou un fort augment de l’afiliació a la
Seguretat Social, amb una creació neta de
llocs de treball un 4,2% superior a la
de l’any anterior, segons detecta
l’EPA. Així doncs, l’expansió de la renda
disponible derivada del creixement de
l’ocupació i el lax context monetari han
revifat el consum pr ivat  i  la  demanda
d’habitatge i han permès, alhora, un
increment de la despesa pública com-
patible amb un control del dèficit. Aquest
context expansiu ha repercutit també en
la inversió productiva, que continua crei-
xent per tercer any consecutiu. 

Tanmateix, la contribució de la demanda
externa ha estat negativa, especialment,
pel notable creixement de les importa-
cions, que han estat impulsades per la
forta demanda interna però també per la
penetració competitiva de produccions
exteriors i pel creixement de la factura
petroliera. Pel que fa a les exportacions,
han recuperat un pols millor que no pas
el de l’any anterior, per bé que la debilitat
del mercat europeu i l’empitjorament dels
preus relatius els han restat empenta.

Des del vessant de l’oferta, el sector
industrial s’ha mantingut globalment
estancat, amb comportaments molt diver-
sos segons les branques. Així els dos
extrems, el tèxtil i la maquinària experi-
menten importants caigudes de la produc-
ció i l’alimentació i la química són les que
més augmenten l’activitat. El sector de la
construcció, al seu torn, ha continuat
avançant al ritme de la forta demanda
d’habitatge i del notable volum d’obra
pública. D’altra banda, aquest any 2005 el
sector serveis ha experimentat el creixe-
ment més elevat dels darrers exercicis. La
demanda interna ha activat el creixement
de l’activitat de multitud de serveis, tant
personals com de serveis empresarials o
de serveis del sector públic. A tot això s’hi
ha afegit un fort avanç del turisme inter-
nacional, amb més de 14 milions de turis-
tes i un increment del 12,3% respecte del
també expansiu any 2004. 

Les previsions de l’economia catalana per
enguany continuen sent força positives,
amb un creixement previst similar al del

2005 i en un entorn que s’espera que afa-
vorirà un comportament més equilibrat
entre la demanda interna i l’externa. D’a-
questa manera, la política monetària més
restrictiva frenarà la demanda interna i
això també incidirà en una moderació de
la inflació, un dels aspectes més negatius
de la conjuntura actual. D’altra banda, la
recuperació que s’inicia al conjunt de la
UE obre les expectatives per a un millor
comportament de la demanda externa,
partint del fet que el mercat intracomuni-
tari aplega prop de tres quartes parts de
les exportacions catalanes. El manteni-
ment de la capacitat competitiva de l’eco-
nomia serà cabdal per avançar en aquesta
línia. No hem d’oblidar que l’economia
catalana té un gran pes industrial i és una
economia amb una gran obertura a l’ex-
terior, i per això molt sensible a la com-
petència externa.

Àngela Fernández Céspedes
Responsable de Conjuntura Econòmica

del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya
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Evolució monetària
El creixement monetari a la zona euro
s’ha mantingut elevat fins el mes de
novembre, tot i haver cedit lleugerament.
Efectivament, del 8% de l’octubre es va
passar al 7,6% el novembre, i el creixe-
ment del trimestre setembre-novembre va
caure al 8% des del 8,2% del de l’agost-
setembre. Creixements encara massa alts,
induïts pels baixos tipus d’interès,
els quals fan rela-
tivament més
atractives les
col· loca-
cions més
l íquides
de l’estal-
vi, i que
p r o v o -
quen un
excés de li-
quiditat a l’eco-
nomia, cosa que
és motiu de preo-
cupació per al Banc
Central Europeu. Si
els tenidors d’aques-
ta liquiditat decidissin gastar-la en
comptes de mantenir-la com estalvi,
generarien pressió sobre els preus, diu
el Banc.

Els baixos tipus d’interès han continuat
tenint un reflex en el fort creixement del
crèdit bancari al sector privat de l’econo-
mia, tot i que el BCE destaca també que
el major optimisme sobre les perspectives
de l’economia dels diferents integrants del
sector privat ha estat un factor segurament
important en l’expansió de la demanda de
crèdit. A la zona euro, el crèdit a les eco-
nomies domèstiques va créixer el novem-
bre a un ritme anual del 9,2%, superior al
8,6% enregistrat el tercer trimestre de
l’any. Dels seus dos components, el crèdit
a l’habitatge va créixer l’11,2% (el 10,7% el
tercer trimestre) i el crèdit al consum el
8% (el 6,8% el tercer trimestre). Quant al
crèdit a les empreses, va créixer el novem-
bre al 7,5%, per sobre del 6,9% del tercer
trimestre, impulsat en particular pel crèdit
a mig i llarg termini.

Pel que fa a Espanya, el finançament al
sector privat (considerant aquí no només
el concedit pel sector bancari espanyol

sinó també el procedent de l’exterior i del
mercat de capitals) també va accelerar el
seu creixement, i es va mantenir a taxes
molt més elevades que a la zona euro. El
novembre va créixer a una taxa anual del
19,9%, superior al 19,2% del tercer trimes-
tre. Dels seus dos components, el finança-
ment rebut per les empreses es va
accelerar fortament, del 18,1% el tercer tri-
mestre al 19,2% el novembre. En canvi es
va mantenir estable el de les economies
domèstiques (20,7% el novembre i 20,6%

el tercer trimestre). 

Si passem de les
magnituds mo-
netàries quantita-
tives als tipus
d’interès, el més

destacable del
darrer tri-
mestre de
l’any, pel
que fa als
tipus ofi-
cials, és la
pujada l’1
de desem-

bre del tipus
del BCE, des

del 2%, nivell que s’ha-
via mantingut des del juny del 2003, al
2,25%. Una pujada esperada tenint en

compte les millors perspectives de l’eco-
nomia de la zona euro i les tensions sobre
els preus. El president del BCE va dir de
tota manera que no s’iniciava una escala-
da de tipus, i efectivament així ha estat
per ara, tot i que es descompta una nova
pujada del 0,25% pel març. Quant al tipus
oficial americà, ha passat, en tres aug-
ments del 0,25% cadascun, del 3,75% del
setembre al 4,50% el 31 de gener, i hom
espera encara una nova elevació, tot i que
el comunicat del Fed va descartar la
necessitat de seguir endurint la política
monetària.

Els tipus d’interès llargs, representats pel
rendiment del deute públic a deu anys,
han experimentat una lleugera pujada des
del setembre, tant als Estats Units com a
la zona euro, motivada per les bones
perspectives de l’economia i l’elevació
dels tipus oficials. El tipus del deute ame-
ricà ha passat del nivell mig del 4,20% el
setembre al 4,50% quan es va tancar el
gener, mentre que el tipus alemany ha

pujat del 3,10% al 3,50%. Cal fer esment
aquí de la inversió de la corba de tipus
d’interès. Als Estats Units, el diferencial
entre els tipus a tres mesos i a deu anys,
que a començament de 2005 era de 180
punts, ha estat negatiu al gener. Una
interpretació, històricament confirmada,
d’aquesta situació és que anuncia una
recessió. Ara bé, en el cas actual, l’anor-
mal demanda de deute llarg, en bona part
provocada pels fons de pensions anglo-
saxons, pressiona a la baixa els tipus
llargs, i permet per tant moderar el pessi-
misme.

Finalment, els tipus del crèdit bancari a la
zona euro, amb dades fins l’octubre, man-
tenien un lleuger descens. A Espanya,
amb dades fins el desembre, es pot apre-
ciar ja una recuperació de tipus com a
conseqüència de l’augment del tipus del
BCE de l’1 de desembre. 

Artur Saurí
Economista,

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

Mercat de treball
Segons l’EPA, durant l’any 2005 s’han
registrat augments significatius de l’activi-
tat (4,2%) i de l’ocupació (7,3%). D’altra
banda, la taxa d’atur ha disminuït, i és
actualment del 6,6% (9% a la UE25). 

Els serveis continuen destacant pel seu
dinamisme quant a la creació d’ocupació
(8,2%). També ho fan la indústria (7,3%) i
l’agricultura (15%). En canvi, a la cons-
trucció l’augment ha estat molt més suau
(0,7%).

Altres trets característics són que gairebé
el 12% dels assalariats treballen a temps
parcial, mentre que el 25,4% tenen un
contracte temporal. La temporalitat ha
augmentat en aquest període, i afecta,
especialment, als joves ja que al voltant
del 62% tenen un contracte d’aquestes
característiques.

L’afiliació a la Seguretat Social mostra un
creixement de l’ocupació una mica més
baix que no ofereix l’EPA, tot i això les
dades també són rellevants: el 2005 s’ha
tancat amb un total de 3.260.017 persones
afiliades, un 6% més respecte del mateix
període del 2004. El 75% d’aquest aug-
ment ha estat protagonitzat per treballa-
dors estrangers, els quals ja suposen el
12% del total de l’afiliació catalana (i el
13,5% dels aturats registrats). Cal remarcar
que mentre el total de l’afiliació ha aug-
mentat del 6% l’afiliació d’estrangers ho
ha fet en un 55%.
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En aquest punt cal recordar que aquestes
dades poden estar afectades, d’una banda,
pels canvis metodològics introduïts a
l’EPA, i de l’altra, pel procés de normalit-
zació d’immigrants que de segur ha afec-
tat els registres d’afiliació.

Els llocs de treball extingits a través d’un
expedient de regulació d’ocupació han
augmentat un 20%. En termes absoluts el
81% d’aquest increment s’ha concentrat al
sector industrial.

L’increment salarial un cop incorporades
les clàusules de revisió de garantia salarial
s’ha situat al 3,6% (3,4% el 2004).

La sinistralitat laboral ha baixat del 3%.
Aquesta reducció s’ha generalitat tant a la
diversa tipologia de gravetat dels acci-
dents, com als quatre grans sectors d’acti-
vitat amb l’excepció de l’agricultura.

L’any 2006, i tenint en compte les previ-
sions fetes per la Generalitat de Catalunya
s’espera un creixement del PIB del 3,3%
que comportarà la creació de 74.500 nous
llocs de treball equivalents a temps com-
plet (augment del 2,4% en termes rela-
tius). També es preveu que la taxa d’atur
se situï al 6,2%, 4 dècimes per sota de l’as-
solida al quart trimestre de 2005.

M. Mercè Jou i Torras
Economista

Evolució del sector
industrial
La indústria catalana, després d’haver estat
tècnicament en recessió durant el 2002 i el
2003, es va recuperar durant el 2004, però
la millora s’ha mostrat molt dèbil ja que
durant els tres primers trimestres del 2005
el creixement del PIB ha estat pràctica-
ment nul. 

Això es pot comprovar amb les dades que
ha publicat l’Idescat, un cop revisades i
adaptades al canvi de base i de metodo-
logia per tal d’harmonitzar els càlculs amb
els de la UE. El PIB industrial va patir des-
censos durant el 2002 (–0,2%) i el 2003
(–0,3%), va créixer durant el 2004 (1,0%) i
s’ha estancat durant el 2005 (0,1%, 0,1% i
0,0% durant els tres primers trimestres).

D’altra banda, l’Índex de Producció Indus-
trial va caure un 0,1% durant el 2003, va
augmentar un 1,4% durant el 2004 i entre
gener i novembre del 2005 ha caigut un
2,5% sobre el mateix període de l’any
anterior. Amb les dades desagregades de
l’IPI s’observa que els sectors més afectats
per la crisi són les indústries tèxtils, de la

confecció, cuir i calçat, amb una caiguda
del 14,6%, i la construcció de maquinària
i equips mecànics, amb una davallada de
l’11,0%. Per contra, els sectors amb aug-
ments de l’IPI entre gener i novembre són
les indústries químiques (2,2%), les indús-
tries d’alimentació, begudes i tabac (1,3%)
i la metal·lúrgia i fabricació de productes
metàl·lics (0,9%).

En la mateixa línia, les darreres dades de
l’Indicador de Clima Industrial (ICI)
corresponents al mes de desembre, mos-
tren una estabilització de la confiança
empresarial, situació que es manté des de
final de l’any passat i que és consistent
amb l’evolució dels indicadors de con-
fiança d’Espanya i de la Unió Europea.

No obstant això, hi ha altres indicadors
que tenen un comportament més favora-
ble, com ara les inversions, les exporta-
cions i l’ocupació:

L’estimació sobre el crei-
xement de la inversió
industrial a Cata-
lunya per al 2005
que ofereix l’En-
questa d’Inversió
Industrial infor-
ma d’un augment
del 5,7%, una
xifra clara-
ment su-
perior a la
del 2004
(3 , 5%) ,
si bé cal
tenir en
compte
que bona
part de l’im-
pu l s de  l a
inversió està
centrat en el sec-
tor energètic. La pri-
mera estimació per al 2006
(un 4,4%), tot i ser inferior a la del 2005,
indica una consolidació del creixement de
la inversió i implica que la indústria cata-
lana comença a augmentar o modernitzar
l’estoc de capital productiu, la qual cosa
és decisiva per a la millora dels nivells de
productivitat i competitivitat. Cal tenir en
compte que la inversió anticipa l’evolució
del PIB i que el seu creixement posa de
manifest la confiança dels empresaris en

el futur de la indústria catalana ja que la
inversió va estretament lligada a les
expectatives. 

Les exportacions entre gener i octubre
de 2005 han augmentat un 6,7% sobre el
mateix període de l’any anterior, una
xifra superior a la dels anys 2004 (4,4%)
i 2003 (4,0%). No obstant això, cal tenir
en compte que les importacions han
augmentat entre gener i octubre un
12,8%.

L’ocupació industrial, mesurada per l’EPA,
després de baixar un 2,5% durant el 2003
i un 4,1% durant el 2004, ha augmentat
un 0,2% durant el primer trimestre del
2005, un 1,3% durant el segon i un 5,4%
durant el tercer. D’aquesta manera, el
creixement interanual de l’acumulat dels
tres primers trimestres ha estat del 2,7%.
No obstant això, l’afiliació a la Seguretat

Social al sector industrial
ha disminuït un

1,9% en el
p e r í o d e

g e n e r -
desem-
bre i
l’atur
regis-
t r a t
pateix

t a x e s
de varia-

ció intera-
nual positives

des del maig
de 2005 (durant
el desembre,
l’atur industrial
va ser un 4,2%
superior al del
mateix mes de
2004).

Tot això posa de manifest que la
indústria catalana es troba en un perío-

de d’incertesa i feblesa caracteritzat per un
empitjorament dels indicadors d’activitat
productiva el qual contrasta amb una relativa
millora de la inversió, de les exportacions i
de l’ocupació, si bé amb algunes excepcions.

Joan Miquel Hernández Gascón
Director de l’Observatori 
de Prospectiva Industrial

Departament de Treball i Indústria
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Bons resultats 
i perspectives per a 
la construcció catalana
al 2005 i al 2006

Enduriment de les condicions 
de contractació a causa de l’abús 
del preu com a criteri d’adjudicació

Bon comportament dels indicadors bàsics

El bon comportament de la
construcció catalana durant
el 2005 es reflecteix en
dos indicadors bàsics:
el consum de ciment i
el nombre de perso-
nes que hi treballen.
Segons les dades
dels fabricants ca-
talans de ciment,
el consum d’a-
questa primera
matèria fonamen-
tal per a l’activitat
constructora ha tor-
nat a superar les pre-
visions, i ha assolit la
xifra rècord de 6,7
milions de tones al perío-
de anual que finalitza el
novembre de 2005, un 7% més
que l’any 2004. Pel que fa a
l’ocupació, mesurada a partir del

nombre de treballadors afiliats al règim
general de la Seguretat Social, la mitjana
de persones donades d’alta l’any 2005 va
ser de 254.435, un 12,6% més que la mit-
jana de l’any 2004.

Tensions inflacionistes derivades 
del preu del petroli

Un element preocupant de l’activitat cons-
tructora l’any 2005 ha estat l’augment dels
costos de construir a conseqüència de l’in-
crement del preu del petroli i els seus
derivats, entre aquests, els asfalts, produc-
te bàsic a les obres de carreteres. L’aug-
ment del cost dels asfalts al desembre de
2005 respecte del mateix mes de l’any
anterior ha estat del 26%. Un altre factor
desestabilitzador ha estat el preu de l’e-
nergia que ha patit un augment del 19%.
L’increment al desembre, en taxa intera-
nual, de construir un edifici se situa al
+4,7%, mentre que l’increment del cost de
l’obra civil és del +7,1% atesa la major
repercussió dels derivats del petroli en
aquest tipus d’obres.

L’habitatge es manté ferm

L’habitatge a Catalunya, a l’any que ara
s’acaba, ha tornat a superar una vegada

més els nivells de l’any
anterior. Els habi-

tatges iniciats
fins el se-

tembre de
2005 i

l’any

La metal·lúrgia catalana
el 2005 i perspectices
per al 2006
Segons dades provisionals
del CEAM (Centre d’Estudis
i Assessorament Metal·lúr-
gic), l’any 2005 va finalitzar
amb un estancament de 
l’activitat metal·lúrgica 
catalana en comparació
amb l’exercici anterior.
La producció en ter-
mes reals va expe-
rimentar un creixe-
ment nul, front a 
l’augment de gaire-
bé un 1% del 2004. 
Val a dir que un 39% 
de les empreses van 
patir contraccions als 
seus volums de fabri-
cació. Paral·lelament, la taxa
d’utilització de la capacitat pro-
ductiva instal·lada a les empreses 
es va situar al 79,5%, per sota del 81,7%
de l’any passat, amb un retrocés dels dies
de treball coberts amb les carteres de
comandes de prop d’un 4%. Així mateix,
el nombre d’assalariats va caure un 1,9%
entre final del 2004 i desembre del 2005,
cosa que intensifica la disminució d’un
0,8% del 2004. Pel que fa l’àmbit exterior,
les importacions fins al mes d’octubre van
créixer un 10,9%, mentre que les exporta-
cions van pujar un 7,1%. Durant el 2005
els preus del sector van registrar una alça
d’un 2,5%, amb una pujada de costos sala-
rials d’un 4% i un increment, més mode-
rat que el del 2004, dels costos de
primeres matèries i productes semielabo-
rats de prop d’un 5%. El desigual compor-
tament de preus i costos va suposar un nou
deteriorament dels marges empresarials.

La branca que va palesar un millor com-
portament va ser la dels productes
metàl·lics, mentre que les que van regis-
trar una evolució menys favorable van ser
la maquinària mecànica i l’electrònica.

Les previsions del CEAM per a l’exercici
2006 apunten una recuperació de l’activi-
tat productiva del sector, que en termes
reals podria experimentar una repuntada.
Val a dir que un 72% de les empreses
espera una pujada en els seus volums de
fabricació en comparació amb el 2005.
Tanmateix, s’anticipa un nou descens de
l’ocupació, que podria ser superior a l’1%,
així com una disminució de les inversions.

Àngel Hermosilla
Economista,

Centre d’Estudis i Assessorament
Metal·lúrgic (CEAM)
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mòbil (dada que ens avança l’activitat a
realitzar al 2006 i al 2007), van ser 106.922
habitatges al conjunt de Catalunya, xifra
rècord i que suposa un increment res-
pecte del 2004 d’un 11%. A totes les
demarcacions territorials la variació al
nombre d’habitatges iniciats és positiva
destacant una vegada més Tarragona
(+19%) i Lleida (+13%); segueixen en un
nivell molt similar Barcelona i Girona (al
voltant del +8%). 

El nombre d’habitatges en construcció a
final d’any se situarà al voltant dels
230.000. Probablement el punt d’inflexió
de l’actual fase expansiva de l’habitatge a
Catalunya no es produirà fins a final del
2008 o del 2009.

Augment notable de la licitació

Pel que fa a la promoció d’obres per les
administracions públiques, després d’un
2004 clarament negatiu, enguany s’han
recuperat les xifres de licitació oficial de
manera contundent. Fins el novembre del
2005 l’obra licitada a Catalunya va assolir
la xifra de 4.994,7 milions d’euros (Mt),
un 42% més (en termes reals) que l’obra
licitada al mateix període del 2004. La lici-
tació d’obres d’edificació ha pujat un total
de 2.084,3 Mt, un 83% més que l’any
2004, mentre que la licitació d’obres d’en-
ginyeria civil (obra civil) ha estat de
2.910,4 Mt, amb un increment real del
23%. Si atenem a l’organisme promotor,
destaca la licitació efectuada per la Gene-
ralitat amb un total de 2.119,6 Mt i un
augment del 61%; segueixen les corpora-
cions locals amb 1.500 Mt licitats i un
augment del 46%; finalment, l’Administra-
ció central ha licitat obres a executar a
Catalunya per un total de 1.374,4 Mt,
cosa que suposa un augment del 17% res-
pecte del 2004. Les obres licitades
enguany són les que s’executaran en un
futur més o menys proper, per la qual
cosa podem preveure que en aquest
àmbit l’activitat constructora presentarà un
perfil creixent.

Comportament ineficient del mercat
de l’obra pública
Aquest augment de la licitació ha vingut
acompanyat d’una accentuació de la cai-
guda brusca dels preus, que els òrgans de
contractació no han volgut o no han sabut

corregir. L’any 2003 la baixa mitjana sobre
pressupost de totes les ofertes admeses a
les licitacions públiques va ser del –5,8%;
l’any 2004 va passar a ser del –12,1%;
l’any 2005 la mitjana ha estat d’un –15,6%.
Cal tenir present que l’any 2004 els costos
de construcció van patir l’impacte de l’in-
crement del preu dels productes siderúr-
gics i l’any 2005 dels derivats del petroli i
que, normalment, el pressupost de licita-
ció correspon a un càlcul efectuat pel pro-
jectista amb 1 any de desfasament, sinó
més. Podríem parlar, per tant, d’una cai-
guda dels preus de licitació del 25%
aquests darrers 2 dos anys.

Per organismes destaca l’Administració
Central amb una baixa mitjana del
–18,8%; segueix GISA amb un –14,8%, el
conjunt de la Generalitat amb una baixa
mitjana del 13,9%, mentre que les corpo-
racions locals presenten un –14,2%. La
baixa mitjana en les obres d’edificació ha
estat del –9,6% i del –18,7% en l’obra civil.

La consideració del preu com l’únic crite-
ri decisiu per adjudicar una obra, porta a
les empreses a forçar les seves ofer-
tes. A més a més, utilitzar el
preu com a únic criteri de
selecció en un contracte
on el producte no s’ha
fabricat encara i en 
el qual el projecte
massa vegades pre-
senta deficiències
que s’han de corre-
gir durant la seva
execució, esdevé un
contracte potencial-
ment conflictiu i, el
que és més greu, cega
en origen tota possibilitat
de millora de la tecnologia,
de la maquinària i dels
mètodes de gestió, en defini-
tiva, de millora de la produc-
tivitat del sector. Els poders públics tenen
una gran reponsabilitat de promoure el
correcte funcionament del mercat i asse-
gurar el respecte de l’interès general, adju-
dicant les obres a la millor oferta que no
és necessàriament, com saben tots els ciu-
tadans - consumidors, la més econòmica.

Rafel Romero
Economista, president 

de la Cambra de Contractistes

Sector tèxtil/confecció,
balanç 2005
Fort deteriorament 
dels intercanvis exteriors

Nou retrocés a l’activitat 
i a l’ocupació

– L’evolució del sector ha estat marcada
pel creixent deteriorament dels intercan-
vis exteriors durant l’any. L’augment de
les importacions i l’estancament de les
exportacions han provocat un nou rècord
negatiu de la balança comercial, i s’ha
situat als 1.450 Mt (+27%).

– Els sectors de punt i confecció han estat
els més afectats per l’entrada de les
importacions, impulsades per la liberalit-
zació mundial dels intercanvis tèxtils. L’e-
volució negativa d’aquests sectors ha
tingut un reflex directe en la caiguda de
l’activitat de la indústria tèxtil de capçale-
ra (filats, teixits i acabats). 

– L’exportació s’ha mantingut amb poc
dinamisme a causa de la situació del mer-
cat europeu i les dificultats derivades de
la revalorització de l’euro respecte del
dòlar i de les monedes asiàtiques.

– L’ajustament a les noves condicions
del mercat ha provocat una contínua
reducció del nombre d’empreses, de la

capacitat productiva i de
l’ocupació del sec-

tor, a causa
del tanca-

m e n t
d’instal·la-
cions i al redimen-
sionament d’altres moltes als actuals
nivells de demanda del mercat. En conse-
qüència, la producció catalana se situa al
2005 en un nivell 25% inferior a l’existent
al 2000, amb una caiguda similar de l’o-
cupació, la qual cosa representa més de
25.000 treballadors.
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– Aquesta adaptació de les empreses
s’efectua en un entorn econòmico- finan-
cer poc favorable a causa de la baixada
de les vendes i de la caiguda dels mar-
ges operatius, ja que aquests pateixen
un constant deteriorament a causa que
les empreses no poden repercutir els
seus majors costos als preus de venda,
davant la forta competència de les impor-
tacions.

Víctor Fabregat
Economista, director de CITYC 

El sector agrari català
l’any 2005
Per tercer any consecutiu, les estimacions
del VAB del sector agrari català de l’any
2005 són negatives. En aquest cas amb
dades del mes de desembre aquest ha dis-
minuït un 2,8% en relació a l’any 2004,
molt similar als resultats de l’any anterior i
un punt per sota de les del 2003. I aquest
any tampoc l’augment dels preus agraris

(+0,2%) ha pogut
compensar la renda
dels agricultors i
malgrat la caiguda
moderada respecte
de l’any 2004, la
renda continua es-
sent negativa
(–1,9%).

La variació esti-
mada del sub-
sector agrícola
és del –0,4%.
Finalment les dades del subsector agríco-
la han estat negatives perquè la sequera
va afectar de manera molt important tots
els productes vegetals, llevat de la fruita i
els cítrics. Així la persistent sequera d’a-
quest any va afectar els cereals (i en espe-
cial els cereals d’hivern que ha patit
davallades històriques) que en conjunt
han disminuït el 42,7%, el vi (–28,4%), la
fruita seca que malgrat les dades positives
de l’ametlla s’està comparant amb un any
2004 que va ser desastrós, però també les
lleguminoses gra (–33%), l’oli d’oliva
(–12.2%) i fins i tot conreus bàsicament
de regadiu com les hortalisses (–1,2%).
En canvi la variació positiva de la pro-
ducció de fruita fresca i l’elevada partici-
pació en la producció final agrícola
catalana (una tercera part ) del +28,5% ha
permès que la variació total del subsector
agrícola no sigui tan negativa. Aquest
augment de producció (i en especial de
préssecs) afecta molt negativament els
preus de la fruita d’aquesta campanya
atès que la collita a tot Europa també ha
estat molt elevada.

El subsector ramader s’estima que tindrà
una disminució del 7%, Totes les produc-
cions ramaderes catalanes presenten un
retrocés en relació a la producció del
2004. Però la disminució prevista quant a
la producció de carn de porc (–7,8%) és
determinant alhora de fixar el signe defi-
nitiu de l’estimació de la producció total
ramadera catalana. Però la disminució al
sector boví encara serà més elevada
(–11,2%) a l’igual que la de la llet
(–10,8%). 

La disminució de les despeses de fora del
sector del 5,6% davant el descens genera-
litzat de la ramaderia intensiva que repre-
senta el 70% aproximadament de les

despeses totals, ha permès finalment
moderar la caiguda del VAB agrari.

La taxa de variació interanual de l’índex de
preus percebuts agraris (IPPA) a Catalunya
el desembre de l’any 2005 del +1,4%. Una
taxa que durant el primer semestre tendia
a l’alça i que va tenir el seu màxim al mes
de maig (+4,5) però que s’ha moderat el
creixement durant el segon semestre de
l’any a causa de la baixada determinant
dels preus de la fruita. En canvi el signe
global positiu es deriva de la contribució
positiva de l’índex de l’increment dels
preus del porc (i la més moderada de la
resta de productes ramaders excepte la
llet i els ous).

Quant al comerç exterior per branques
d’activitat el sector agroalimentari català ha
perdut dinamisme durant el segon semes-
tre: la taxa interanual al gener-novembre
es va situar per les exportacions-expedi-
cions al +7,7% i la de importacions-intro-
duccions al +9,6%.

Les perspectives per l’any 2006

Tot i la dificultat per preveure l’evolució
del VAB agrari per aquest any, a hores
d’ara algunes produccions agrícoles, com
el vi,  encara palesen els efectes de la
sequera del 2005, tot i que globalment
s’espera un augment del subsector agrí-
cola. Igualment al sector ramader s’estima
que els preus més elevats estimulen l’en-
trada de ramat a granges i si no hi ha cap
fet sanitari negatiu en general s’espera
una pujada moderada. 

Germani Rincón
Responsable Anàlisi Sectorial i Mercats

Agroalimentaris
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En els darrers mesos s’ha produït un estan-
cament a les expectatives dels col·legiats
sobre la situació econòmica de Catalunya
i d’Espanya, així com sobre l’estat de les
seves economies personals.

Un 49,5% dels col·legiats que contesta
l’enquesta considera que la situació actual
de l’economia catalana és igual que fa un
any, mentre que un 39,0% assenyala que
és pitjor i un 10,8% que és millor. Aquests
resultats reflecteixen un estancament al
panorama en comparació amb les dades
obtingudes a l’enquesta passada del mes
d’octubre, palesant pocs canvis de relleu.
De fet, el percentatge d’economistes que
opina que la situació és ara pitjor que la
de fa un any s’ha incrementat lleugera-
ment en relació a l’octubre (0,8 punts per-
centuals més), alhora que disminueixen
les proporcions dels que consideren que
l’estat actual és igual (0,4 punts menys) i
millor (0,6 punts menys). Malgrat això,
s’ha d’esmentar que destaca la proporció
dels col·legiats que considera que el
panorama de l’economia en general és
actualment pitjor que el de l’any passat.

Com en ocasions anteriors, l’opinió que
tenen els col·legiats sobre la seva situació
econòmica personal és més positiva que
la que tenen sobre l’estat de l’economia
en general. En comparació amb el pano-
rama d’un any enrere, així com dels resul-
tats de l’enquesta del mes d’octubre, es
denota un estancament a la situació per-
sonal dels col·legiats. Un 57,7% dels
enquestats considera que l’estat actual de

la seva pròpia economia és igual que el
del febrer del 2005 (percentatge que se
situava al 54,8% al mes d’octubre), mentre
que un 23,6% apunta que és millor (un
27,0% a l’octubre) i un 18,3% assenyala
que és pitjor (un 18,0% a l’octubre). 

L’índex de confiança dels economistes
–que sintetitza el sentiment dels col·legiats
davant de la situació econòmica general,
tenint present una gran diversitat de fac-
tors (evolució del PIB, clima polític, infla-
ció, preu del petroli,…)- fa una valoració
més elevada de l’estat actual de l’economia
d’Espanya que de la de Catalunya, cosa
que succeeix des de fa dos anys. Es pun-
tua amb un 6,08 sobre un total de 10,00
l’economia estatal i amb un 5,51 la del
Principat. Val a dir que en els darrers
mesos els índexs reflecteixen gairebé un
estancament, amb una lleugera tendència
a l’alça, tant pel que fa a la situació espa-
nyola com a la catalana, atès que al passat
mes d’octubre es va puntuar amb un 5,95
la primera i amb un 5,42 la segona. 

D’altra banda, es pot afegir que el dife-
rencial dels índexs d’ambdues economies
s’ha mantingut pràcticament estable des
del mes d’octubre, després d’haver-se
reduït anteriorment. 

Cal destacar que en el cas de Catalunya
l’índex assoleix el valor més elevat des de
final del 2004, mentre a Espanya s’obser-
va que l’índex s’ha situat en els darrers
dos anys en una banda de fluctuació d’en-
tre 5,91 i 6,08.

Problemes 
de l’economia catalana
L’estat de les infraestructures i les comu-
nicacions encapçala el rànquing dels
principals problemes actuals de l’econo-
mia catalana, seguit de la inflació, la
importància de la qual ha crescut nota-
blement en els darrers mesos. Per contra,
s’ha moderat la preocupació per la puja-
da del preu del petroli i dels carburants.

El principal problema que té actualment
l’economia catalana és l’estat de les infra-
estructures i les comunicacions, apuntat per
dos de cada tres col·legiats. A certa distància,
li segueix la inflació i, posteriorment, el preu
del petroli i dels carburants i la manca de
reformes estructurals, indicats per un 58,5%,
un 42,5% i un 41,6% dels economistes, res-
pectivament. La resta de dificultats són apun-
tades per un 20% o menys dels col·legiats.

En els darrers mesos ha augmentat signifi-
cativament la preocupació dels economis-
tes per la marxa de la inflació, qüestió que
va passar d’estar assenyalada per un 35,5%
dels col·legiats a l’enquesta del mes d’octu-
bre a ser indicada per un 58,5% en aquesta.
També creix, encara que en menor pro-
porció, l’interès per la situació de les infra-
estructures i les comunicacions. En sentit
contrari, ha tingut lloc un descens important
la problemàtica associada al preu del petro-
li i dels carburants, que a la consulta anterior
era apuntada per un 65,2% dels economistes
i a l’actual per un 42,5%. També disminueix
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Situació econòmica (hivern 2006)
Reproduïm les principals conclusions de la primera de les enquestes de situació econòmica corresponent a l’any 2006, Situa-
ció Econòmica, Hivern 2006, que entre el 12 i el 31 de gener tots els col·legiats varen poder contestar mitjançant la pàgi-
na web del Col·legi. (A la web del Col·legi http://www.coleconomistes.com, hi trobareu el text complet de l’informe).

En aquesta edició un total de 867 col·legiats han contestat l’enquesta (14,0% sobre la població total), distribuïts de la
següent manera: Atenent a la seva condició laboral: Assalariat: 52,8%, Empresari i/o treballador per compte propi:
42,3% i Aturat: 4,9%; atenent al sector d’activitats, Serveis: 86,2%. (Serveis a empreses i a particulars: 53,5%), Indús-
tria: 9,6%. Construcció: 3,8% i agricultura, ramaderia, pesca i forestal: 0,4%.

A manera de titular podem dir: Els economistes anticipen el manteniment de l’actual situació econòmica per
als proper mesos, mentre creix la preocupació per la inflació, i un 28,3% dels col·legiats constata que al seu
entorn professional el boicot als productes catalans té efectes negatius per a les empreses del Principat.

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

% de col·legiats

TendènciaFebr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig 
2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002

Millor 10,8 11,4 5,8 9,4 7,3 7,8 13,3 12,2 6,7 3,7 3,4 6,3

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

Pitjor 39,0 38,2 46,1 38,3 44,1 41,5 37,6 30,8 48,4 62,1 63,4 46,4

No tenen 

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

TOTAL 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (867) (856) (853) (940) (943) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558)

% de col·legiats

TendènciaFebr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig 
2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002

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

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

Pitjor 18,3 18,0 18,0 18,8 17,6 17,6 16,1 16,4 22,4 30,0 23,7 17,9

No tenen 

opinió 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4 0,5 1,2 3,4

TOTAL 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (867) (856) (853) (940) (943) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558)

Evolució de la situació econòmica de Catalunya



en importància, tot i que a menor ritme,
l’atenció pels costos laborals, per la feble-
sa de la demanda estrangera, per l’atur i
per la cotització entre el dòlar i l’euro.

A les anteriors dificultats, s’ha d’afegir,
també, la preocupació notable que manifes-
ten els col·legiats per tres temàtiques. En pri-
mer lloc, per les deficiències que es palesen
a l’economia real en matèria de producti-
vitat, innovació, capital humà i empreses.
D’altra banda, pel dèficit fiscal que pateix
Catalunya i les desiguals relacions que
manté amb la resta de l’Estat. I, finalment,
per la situació política catalana (clima polí-
tic, manca de polítiques estratègiques clares,
desorientació, poca cohesió interna,…).
Un altre problema a ressenyar és el mercat
de l’habitatge i els preus immobiliaris.
Els aturats palesen un major interès per la
feblesa de la demanda estrangera, l’estat

de les infraestructures i les comunicacions,
i la manca de reformes estructurals que els
col·lectius anteriors, però, en sentit contra-
ri, destaca la seva reduïda preocupació pel
preu del petroli i carburants.

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

Un 63,3% dels col·legiats espera que al
llarg dels propers mesos l’economia del
Principat continuarà igual que actualment,
alhora que un 22,5% anticipa un empitjo-

rament i un 13,1% preveu una millora. Es
preveu, doncs, un estancament de la situa-
ció actual per als propers mesos, si bé amb
una major inèrcia al deteriorament. 
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Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia catalana?”

% de col·legiats Tendència

Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct.
2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002

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

Inflació 58,5 35,5 39,5 38,7 31,0 24,2 28,1 41,1 45,0 75,6 39,7

Preu del petroli i carburants 42,5 65,2 49,4 31,0 49,0 38,7 3,0 7,5 7,9 15,3 16,2

Manca reformes estructurals 41,6 41,9 39,5 43,8 47,1 48,2 52,5 51,1 43,9 42,2 49,2

Costos laborals 20,7 22,1 23,6 24,9 24,4 30,5 33,2 23,8 22,4 17,8 23,7

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

Feblesa demanda interna 10,2 10,5 12,7 12,8 14,8 13,7 13,5 19,9 26,7 17,1 26,0

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

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

Millorarà Continuarà igual

Empitjorarà No tenen opinió

% de col·legiats

63,3

1,1
22,5

13,1

Perspectives de l’economia catalana
“Creus que l’economia catalana millorarà,
continuarà igual o empitjorarà en el pri-
mer quatrimestre (gener-abril) de l’any?”
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Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”
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5,81

5,39

L’índex de confiança dels economistes
assenyala un empitjorament de la situació
econòmica de Catalunya i del conjunt de
l’Estat cara a mitjan de l’any 2006 respecte
al present. A l’igual que a les sis enquestes
anteriors, aquest retrocés serà més intens al
global d’Espanya que al Principat, i es retalla
el diferencial favorable que palesa la pri-
mera sobre la segona. Malgrat això, les pre-
visions per a l’economia estatal continuen
sent millors que les relatives a l’economia
catalana. De manera específica, es puntua
amb un 5,39 sobre un total de 10,00 l’estat
de l’economia del Principat cara el mes de
juny (0,12 punts menys que en l’actualitat),
mentre que, d’altra banda, s’atorga un 5,81 a
la situació econòmica del conjunt d’Espanya
(pèrdua de 0,27 punts en relació al present).

Boicot als productes
catalans
Un 28,3% dels economistes constata que
el boicot als productes catalans té reper-
cussions sobre les empreses.

Malgrat que un 64,8% dels col·legiats
apunta que no té constància que al seu
entorn professional el boicot de la resta
de l’Estat als productes catalans tingui
efectes negatius per a les empreses del
Principat, cal destacar que un 28,3%
assenyala que sí. Gairebé un 7% manifes-
ta no tenir opinió al respecte.

Sí No No tenen opinió

% de col·legiats

64,8

6,9
28,3

“Tens constància al teu entorn professio-
nal que el boicot als productes catalans
tingui efectes negatius per a les empreses
del Principat?”

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



Previsions 
sobre els tipus d’interès
La majoria dels economistes creu que a
començament de l’estiu el tipus d’interès
oficial se situarà per sobre del 2,25%.

Un 84,0% dels col·legiats creu que a princi-
pi de l’estiu el tipus d’interès oficial que
estableix el Banc Central Europeu se situarà
a nivells superiors al 2,25%, mentre que un
15,6% opina que es mantindrà en el 2,25%.
Gairebé cap economista apunta que el
tipus serà inferior a aquest percentatge.

Sembla haver força unanimitat entre els
col·legiats pel que fa les previsions a l’alça
del tipus d’interès oficial, amb inde-
pendència de la condició laboral i del sec-
tor d’activitat on operen.

Modalitats d’inversió
per a l’any 2006
Segons els economistes, les millors opcions per
invertir l’any 2006 són la borsa, els Fons d’In-
versió i els Plans de Pensions, i els habitatges.

Un 53,1% dels col·legiats considera que la
modalitat d’inversió que recomanaria a un
estalviador per a l’any 2006 és la borsa,

seguida dels habitatges i del Fons d’Inver-
sió i els Plans de Pensions, alternatives
indicades per un 51,1% i un 50,3% dels
economistes, respectivament. 
Prop d’una quarta part dels consultats
proposa les modalitats d’estalvi a termini
del sistema financer, mentre que un
16,5% apunta els metalls preciosos i
obres d’art i un 15,2% el Deute Públic.
Altres modalitats a recomanar, si bé
més puntualment, són els béns immo-
bles, els actius referits a primeres matè-

ries, i les borses de països emergents.
En comparació amb l’any 2005, es pot
apuntar que s’observen canvis significa-
tius en les recomanacions. Cara el 2006
augmenta la proporció d’economistes que
proposa invertir en borsa, en Fons d’Inversió
i Plans de Pensions, en modalitats d’estalvi
a termini del sistema financer, i en metalls
preciosos i obres d’art. Per contra, els
col·legiats es mostren menys favorables que
l’exercici anterior a recomanar inversions
en divises, en habitatges, i en deute públic.
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“Actualment el tipus d’interès oficial esta-
blert pel Banc Central Europeu se situa en
el 2,25%. A quin nivell creus que es podria
situar a començament de l’estiu del 2006”
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Borsa 53,1 47,7 52,3
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Modalitats d’estalvi a termini del sistema financer 24,8 21,9 26,8
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Evolució de les modalitats d’inversio recomanades

“En quins tipus de modalitats recomanaries invertir a un estalviador durant l’any 2006?”





Nou servei col·legial: base de dades
de doctrina i casos pràctics de dret empresarial
online
Seguint amb la missió de donar un servei millor i més gran als col·legiats, a tra-
vés de la nostra web www.coleconomistes.com, hem signat un conveni de
col·laboració amb Planificación Jurídica-Centro de Documentación que
permet posar al vostre abast una base de dades de doctrina i casos pràctics de
Dret Empresarial. Aquesta base de dades, us permet accedir a informació d’in-
terès per fer front a les principals qüestions i problemàtiques que es plantegen
al dia a dia del col·legiat. Presenta tres opcions de coneixement: 
– Consultes i Casos Pràctics: On es podran localitzar casos pràctics que expo-

sen qualsevol tipus de problemàtica fiscal, comptable, laboral i mercantil. Tots
els casos han rebut la resposta de professionals de reconegut prestigi. Es recu-
llen els casos pràctics plantejats al Servei de Consultes de Planificación Jurídi-
ca – Centro de Documentación, que està certificat amb la ISO 9000:2001, des
de l’any 2000 per AENOR (més de 7000 casos). La base de dades s’actualitza
mensualment.  

– Articles i Doctrina d’Interès: On es podran localitzar articles doctrinals, a text
complet, publicats a la revista de temàtica legal Boletín Jurídico de la Empre-
sa. Els articles són redactats per professionals de l’àmbit fiscal, comptable,
laboral, mercantil i d’altres, i tracten qüestions d’actualitat. La base s’actualitza
mensualment (més de 500 articles).

– Resums d’Actualitat Normativa: On es podran localitzar, comentaris i resums
sobre normes aprovades en l’àmbit fiscal, comptable, laboral i mercantil de la
legislació espanyola des de l’any 2000. La base s’actualitza mensualment. 

Per poder utilitzar amb major
facilitat la base de dades s’in-
corpora una secció d’Ajuda
on hi trobem les instruccions
bàsiques per obtenir major
rendiment en les cerques.

Sense cap mena de dubte,
estem convençuts que el
servei serà de gran ajuda a
tots els col·legiats amb res-
ponsabilitat en el funcio-
nament fiscal i comptable
de les empreses.

Emilio Álvarez, designat
nou president de la secció
del REA a Catalunya

A final de l’any passat el Sr. Joan Amat, va
sol·licitar a la Junta de Govern, que el relle-
vessin del càrrec i de la responsabilitat de
continuar amb la presidència del Comitè
Gestor de la Secció del REA a Catalunya,
tant per motius personals, com pel fet que
creia que s’havien superat els fets extraor-
dinaris que van ocasionar que la Junta de
Govern nomenés cap a mitjan de 2002 un
comitè de gestió de la secció del REA a
Catalunya i a ell com a president.
Així a la reunió de la Junta de Govern del
passat 17 de gener de 2006 va acordar, tor-
nar a restituir el Comitè de Direcció de la
Secció del REA a Catalunya del Col·legi
d’Economistes de Catalunya i nomenar
com a president al Sr. Emilio Álvarez i rati-
ficar com a membres del Comitè de Direc-
ció de la Secció del REA a Catalunya als
col·legiats: Sr. Antoni Puig, Sr. Agustí Saubí;
Sr. Carles Avila; Sr. Jordi Fernández; Sr.
Lluís Mezquida; Sr. Albert Prado; Sr. Joa-
quim Lladó i Sr. Pere Lluís Fos. I com a
consellers a la Sra. Cristina Gil, al Sr. Joan
Amat i al Sr. Carles Puig de Travy.
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Notícies

Prediccions de l’Índex d’Expectativa Borsària dels Economistes (IEBE) 
pel primer trimestre del 2006

A l’anterior previsió del IEBE (4t trimestre del 2005) es va preveure que
l’IBEX 35 tancaria l’any, amb molta probabilitat, al voltant dels 10.800
punts. La previsió es va acomplir pràcticament quan va tancar l’IBEX al
mes de desembre als 10.733 punts.

A totes les previsions que ha fet el IEBE al llarg de la seva història ha
encertat la tendència del selectiu espanyol, i ha evidenciat d’aquesta
manera la idoneïtat de la teoria de la incertesa com a eina matemàtica
d’aquest índex predictiu.

El IEBE corresponent al 1r trimestre de l’any, preveu el tancament al voltant dels 11.150 punts com l’escenari més probable, si bé la
volatilitat podria situar l’IBEX als 10.900 com l’escenari més pessimista i als 11.300 en el millor dels casos. D’aquesta manera es mani-
festa un creixement moderat del selectiu durant el primer trimestre del any.

Tots els experts que participen en l’elaboració del IEBE coincideixen en la gran sensibilitat que en aquests moments mostra la borsa
davant dels resultats empresarials. Les primeres previsions per al 2006 segueixen sent bones però incorporen més incertesa que al
2005, per la qual cosa es preveu un augment moderat de l’IBEX per al tancament d’aquest 1r trimestre.
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Com aconsegueix compaginar tantes
responsabilitat alhora?
Bàsicament hi ha dos elements essencials:
dedicar molt de temps i il·lusió al treball,
i saber funcionar en compartiments estan-
cats. Quan estàs treballant en un aspecte
concret, has de ser capaç de concentrar-te
només en aquell tema. La persona és una
i les seves activitats s’han de complemen-
tar. En el meu cas, he tingut sort de comp-
tar amb ferms pilars complementaris: la

família, el treball i un hobby, dividit entre
la dedicació esportiva i la humanitària. 

Per compaginar tantes responsabili-
tats, també deu ser fonamental envol-
tar-se d’un bon equip.
Evidentment, a cada lloc és molt important
col·laborar amb persones que facin funcionar

les coses. En un equip de treball és fonamen-
tal comptar amb persones responsables, com-
petents i il·lusionades que aportin valor afegit.

Creu que costa aprendre a delegar en
un equip?
A mi, particularment, m’agrada treballar
els detalls, encara que pot semblar incom-
patible amb la delegació. Però saber delegar
és essencial per aconseguir grans objec-
tius. Quan una persona s’enfronta al repte
de desenvolupar un projecte i amb el
temps aquest projecte creix, realment el pro-
cés de delegació ve donat de forma automà-
tica. Crec que no hi ha processos d’expansió
sense delegació. Fins i tot el petit artesà, en
el moment que avança i es planteja obrir una
nova tenda o un nou taller, ja ha de delegar.

Un bon equip, a les grans estructures
empresarials com Abertis, es constitueix
gràcies a les organitzacions de recursos
humans. Considera que aquests depar-
taments estan suficientment valorats i
reconeguts a l’empresa?
Cada professió tendeix a creure que el seu
subsector està poc valorat i que no se li
dóna la importància de què és mereixe-

dor, especialment en una època on les
activitats comercials i de màrqueting han
estat els elements més valorats. No obs-
tant, els departaments de recursos
humans han anat cobrant, progressiva-
ment, la importància que realment tenen,
de la mà dels processos lligats al creixe-
ment en competitivitat de les empreses.

Fins a quin punt és important la for-
mació i l’especialització a les empre-
ses?
Hi ha treballs on l’essència de la contrac-
tació és l’experiència relacional i en d’al-
tres, la formació. Per exemple, a l’àmbit
financer, és un sector molt especialitzat,
com també és el dels recursos humans. Al
meu entendre, podríem parlar de tres
fases en la formació: la formació base – la
proporciona l’escola i la universitat-; la
formació de la persona –que configura les
actituds-, i la formació posterior que s’ad-
quireix amb el procés en el treball.

Parlem ara dels economistes, creu
que existeix suficient corporativisme
en aquesta carrera?
La formació en Econòmiques no ha estat
mai una carrera professional corporativis-
ta, fins i tot diria que és de les menys
corporativistes. Ho són molt més les
carreres de tipus tècnic i les de ciències
pures. Els economistes, crec, tenen la
sensació de comptar amb una formació
genèrica, més a través de l’observació de

la realitat que no mitjançant els coneixe-
ments. Han estat derivacions dels econo-
mistes – l’auditor o el censor jurat de
comptes-, en les quals s’ha hagut d’usar
el títol com exercici per rubricar, les que
han donat un sentit més formal. Però la
carrera en si mateixa no ha implicat que
la signatura de l’economista tingués un
significat, fet que ha provocat que l’eco-
nomista no sigui corporatiu. No obstant,
no s’ha d’oblidar que hi ha economistes
situats en estaments molt elevats de la
societat, tant a l’administració pública
com al món de l’empresa. És una carrera
àmplia des del punt de vista de la forma-
ció de d’individu. 

Quina opinió li mereix el paper del
Col·legi d’Economistes de Catalunya?
Opino que té una posició proactiva res-
pecte de la presa de consciència i d’opi-
nió dels economistes. Està en una línia
d’activitat creixent, com ho demostren les
jornades anuals i les comissions i crec que
és un camí encertat de desenvolupament
de les activitats. 

Parlem d’Abertis, creu que és un
exemple per a la resta del teixit
empresarial del país?
Les empreses que s’han internacionalit-
zat, que creen llocs de treball i que són
capaces d’aportar riquesa en el desenvo-
lupament de les infraestructures d’un
país, són empreses que s’han de consi-
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Gent de casa

Entrevista a Salvador Alemany,
conseller delegat d’Abertis
Salvador Alemany és l’artífex d’una de les principals “multinacionals catalanes”
que existeix al nostre país: Abertis. Per això i per molt més, Alemany ha estat guar-
donat amb el premi a l’economista d’empresa a les últimes jornades dels econo-
mistes. Està al capdavant del principal grup d’infraestructures de l’Estat, que és
també la primera empresa catalana per capitalització borsària. Com aconse-
gueix compaginar dotze càrrecs professionals? en aquesta entrevista ens desvet-
llarà les fórmules... però la bàsica, com diu, és amb treball i més treball. Alemany
també ha trobat temps per poder dedicar al seu hobby esportiu, el bàsquet, espe-
cialment al FC Barcelona. El nostre protagonista és casat i té dos filles i tres néts. 

“Hi ha molta liquiditat en els mercats per invertir 
en noves infraestructures a Espanya”

“Sense delegació, no pot 
haver procés d’expansió 
en una empresa”



derar patrimoni d’un país. Abertis n’és
un exemple clar d’expansió internacio-
nal, amb presència a 17 països. I l’última
demostració ha estat l’entrada en un
mercat com el francès, després d’adjudi-
car-se –conjuntament amb un consorci
amb altres firmes gàl·liques– el control
de la societat Sanef, una de les grans
concessionàries europees.

Per on creixerà el grup?
La nostra estructura de creixement pre-
tén adquirir massa crítica a totes les divi-
sions on operem: autopistes, aeroports,
infraestructures de telecomunicacions,
aparcaments i serveis de logística. A l’ho-
ra de projectar la seva expansió, són
prioritaris aquells mercats o països on
Abertis ja hi és present, però també
tenim la mirada als Estats Units. En el cas
d’Europa, és necessari fer una matisació
amb els països de l’Est, on les cir-
cumstàncies històriques i polítiques han
comportat situacions molt especials
quant a desenvolupament econòmic i
seguretat jurídica que obliguen a estu-
diar-los detingudament i un a un. En
referència a Amèrica Llatina, és també
necessari extremar la prudència en
alguns països.

Considera que encara existeix molt
mercat a Espanya?
La participació privada en el desenvolupa-
ment de les infraestructures públiques es
troba en un moment òptim. Amb altres
paraules, hi ha molta liquiditat als mercats
per invertir en noves infraestructures. En
aquest sentit, hi ha instruments suficients
al mercat per afrontar aquests projectes, des
dels fons d’inversió internacionals fins a com-
panyies asseguradores interessades de partici-
par en iniciatives a llarg termini. En el capítol
de les infraestructures viàries, a Espanya és
clau dissenyar un model que ajudi de forma
coherent a donar resposta a com tractarem
en el futur les vies de gran capacitat. Tenim

una assignatura pendent, que és la manca
d’una teoria sobre quan s’ha d’aplicar o no
una tarifa per poder abandonar així la idea
que només s’aplica un peatge –sigui aquest
directe o a l’ombra–, quan a la construcció
de la via ha intervingut capital privat i no s’a-
plica quan ho ha fet els pressupostos públics. 

Creu que avui per avui és factible
poder gestionar des del sector privat
infraestructures aeroportuàries a
Espanya?
Existeixen exemples a Espanya d’aero-
ports que compten amb operadors pri-
vats com promotors i gestors, com el
cas de Ciudad Real o, en el futur, Cas-
telló. Ara mateix, a Espanya, el debat
gira al voltant de l’entrada als aeroports
espanyols de les comunitats autònomes
i altres institucions com cambres de
comerç i, per tant, hem d’esperar que
aquesta etapa més política arribi a la
seva fi. De totes maneres, sigui quin
sigui el resultat, per la meva experièn-

cia i pel meu coneixement del sector,
sempre s’haurà de comptar amb Aena,
soci d’Abertis al consorci que va adqui-
rir TBI.

Juanjo de la Llera
Periodista

“En un equip de treball és fonamental comptar 
amb persones responsables, competents 
i il·lusionades que aportin valor afegit”
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

LEY 30/2005, DE 29 DE DICIEMBRE 
(BOE 30-12-2005) [REF. CISS LE224468]
De Presupuestos Generales del Estado para el año 2006
• Materias afectadas: IRPF; Sociedades; Transmisiones patri-

moniales, IVA, IBI; Tasas y Precios públicos estatales.

IRPF

REAL DECRETO 1609/2005, DE 30 DE DICIEMBRE 
(BOE 31-12-2005) [REF. CISS LE224485]
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio,
en materia de salario medio anual del conjunto de contribuyentes
y de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo.

ORDEN EHA/3771/2005, DE 2 DE DICIEMBRE 
(BOE 03-12-2005) [REF. CISS LE224059]
Se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las die-
tas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2005 
(BOE 29-12-2005) [REF. CISS LE224470]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el primer
trimestre natural del año 2006, a efectos de calificar tributa-
riamente a determinados activos financieros.

TRANSMISIONES PATRIMONIALES

ORDEN EHA/4040/2005, DE 21 DE DICIEMBRE 
(BOE 27-12-2005) [REF. CISS LE224400]
Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte.
• Otras materias afectadas: Patrimonio; Sucesiones y Dona-

ciones; Impuesto sobre matriculación.

RECURSOS Y RECLAMACIONES

ORDEN EHA/3987/2005, DE 15 DE DICIEMBRE 
(BOE 21-12-2005) [REF. CISS LE224353]
Se desarrolla parcialmente el Reglamento General de desarro-
llo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, sobre requisitos de
suficiencia de determinadas garantías aportadas para obtener
la suspensión de la ejecución de los actos impugnados 

Noticias al día
Medidas fiscales de las comunidades autónomas para
2006 relativas a los impuestos cedidos
Al cierre de edición de este artículo casi todas las comunidades autó-
nomas han publicado en sus respectivos diarios y boletines oficiales
sus normas presupuestarias y de medidas fiscales y administrativas,
siendo en éstas últimas leyes donde habitualmente se establecen las
modificaciones y novedades relacionadas con los tributos de ámbi-
to estatal de acuerdo con las competencias normativas cedidas por el
Estado y que afectan a figuras tales como el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
o el de Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos, entre otros.
Resumimos a continuación las medidas fiscales de Catalunya
así como las de las Comunidades Autónomas limítrofes con
Catalunya.
Para consultar el texto completo podéis hacerlo a través
de la página web del Col.legi en el apartado de la Comis-
sió d’Assessor Fiscals.

ARAGÓN
(Ley 13/2005, de 30-12. BOA de 31-12)
En materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se
incorpora una deducción en la cuota íntegra autonómica a favor
de los contribuyentes con quienes convivan personas dependien-
tes, ascendientes mayores de 75 años o ascendientes o descen-
dientes con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.
Con relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, se modifican los requisitos de
obligado cumplimiento para acogerse a los tipos reducidos del
3% y del 0,3% en transmisiones patrimoniales onerosas y actos
jurídicos documentados respectivamente en los supuestos de
adquisición de viviendas por parte de familias numerosas. Estas
modificaciones flexibilizan aspectos tales como el plazo de adqui-
sición o la obligación de vender la vivienda anterior.
En lo que atañe al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se
contempla una reducción del 100% de la base imponible en la
adquisición “mortis causa” por el cónyuge o los hijos del causan-
te siempre que la misma no exceda de 125.000 euros. Asimismo,
se prevé otra reducción del 95% para la transmisión “ínter vivos”
mediante donación a hijos y descendientes de dinero destinado
a la adquisición de primera vivienda, con límite de 50.000 euros
(100.000 euros para contribuyentes discapacitados).

BALEARES
(Ley 13/2005, de 27-12. BOIB de 31-12)
(Decreto 131/2005, de 23-12. BOIB de 27-12)
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
se amplían las cuantías de la deducción autonómica para decla-
rantes o descendientes con minusvalía psíquica o física hasta
120 euros cuando el grado de discapacidad supere el 33%.
Junto con la Ley de medidas tributarias y administrativas, el
Gobierno Balear ha aprobado un decreto de desarrollo de la Ley
de medidas tributarias de 2004 por el que se establecen las con-
diciones y requisitos de aplicación de las mismas, afectando al
IRPF, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

CATALUÑA
(Ley 21/2005, de 29-12. DOGC de 31-12)
En materia de IRPF se establece una deducción por donativos a
favor del Instituto de Estudios Catalanes y de fundaciones o asocia-
ciones que tengan por finalidad el fomento de la lengua catalana.
Se establecen modificaciones en relación con las cuotas fijas
de las máquinas recreativas y de azar, y con el tipo impositivo
de las apuestas.

VALENCIA
(Ley 14/2005, de 23-12. DOGV de 30-12)
(Ley 11/2005, de 9-12. DOGV 12-12)
Se crea una nueva deducción para contribuyentes con ascen-
dientes mayores de 75 años (65 años si son discapacitados), siem-
pre que concurran determinados niveles de renta y se contemplan
beneficios fiscales aplicables a las inversiones para el aprovecha-
miento de fuentes de energía renovables en la vivienda habitual.
En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se
incrementa hasta 40.000 euros la reducción de la base imponi-
ble para las adquisiciones “mortis causa” por parte de descendien-
tes del causante de 21 o más años, o del cónyuge o ascendientes,
o hasta 96.000 euros para descendientes menores de 21 años. Asi-
mismo, se amplían los límites en los supuestos de donación entre
padres e hijos tanto para mayores como para menores de 21 años.
Por último, con referencia al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se incrementa
con carácter general la cuantía de los límites de renta máxima
para la aplicación de los tipos reducidos en transmisiones
patrimoniales onerosas y en actos jurídicos documentados.

Nuevas disposiciones



Estratègies de futur
per a la economia catalana

1
El model econòmic i social de Catalunya del passat
sembla haver assolit el seu sostre, per la qual cosa cal
nous plantejaments i noves polítiques que permetin fer

front a les amenaces i als reptes de la globalització, com la
volatilitat dels mercats de primeres matèries i els compromi-
sos mediambientals derivats del Protocol de Kyoto, sabent
interpretar correctament la nova realitat internacional.

2
Cal demanar al sector públic propostes i concrecions
urgents en els aspectes més determinants de la nostra
economia (noves activitats, cultura emprenedora, sis-

tema sanitari, dèficit d’infraestructures, immigració, model
educatiu, …), i a la societat civil que es comprometi i parti-
cipi en la definició d’estratègies.

3
Hem de ser conscients que la indústria continuarà dis-
minuïnt el seu pes específic dins del conjunt de l’eco-
nomia catalana, però hi ha confiança en les pròpies

forces per superar les amenaces existents, i, a més, es consi-
dera que aquest procés és una oportunitat per avançar cap al
nou model de desenvolupament dels països més avançats.

4
En línia amb l’anterior, s’han de fomentar noves activi-
tats, com per exemple els sectors del coneixement i,
específicament, els sectors quinaris, és a dir aquells

relacionats amb la creativitat i l’afavoriment del capital humà
(audiovisual, consultoria, disseny, …), que s’adapten bé a les
possibilitats de Catalunya.

5
L’impuls de noves activitats passa pel foment de la
“cultura emprenedora” a la societat catalana, camp
en què sembla que hem perdut dinamisme en relació

al passat, mitjançant la potenciació de mecanismes com la
transferència tecnològica i el finançament de nous projectes.

6
És urgent donar una resposta al “problema energètic”
que pateix Catalunya i limita les seves potencialitats

de desenvolupament, cosa que exigeix augmentar les
connexions transfrontereres i estudiar alternatives d’estalvi,
via una “nova cultura energètica” i una política de preus
adequada.

7
Per tal de fer front al creixement no sostenible de la
despesa sanitària, s’ha d’avançar en una definició de
la cartera de serveis mínima, una major transparència

dels sistemes de finançament i d’informació, i una implicació
directe més gran dels usuaris en el seu finançament.

8
L’empresa catalana està immersa en un important pro-
cés de transformació del seu context normatiu en
matèries comptable i fiscal, davant el qual cal estar

molt atents i demanar senzillesa i flexibilitat en els canvis i la
fugida de qualsevol tipus de sobrecost que obstaculitzi la
competitivitat.

El passat 10 de novembre es va celebrar la Jornada dels Economistes 2005 amb el
lema “Estratègies de futur per a l’economia catalana”, i com a resultat d’ella la
Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya vol fer públiques unes conclu-
sions i, especialment, desitja destacar el següent:
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Principals conclusions 
de la Jornada 
dels Economistes 2005:
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Introducció

En els darrers anys el Col·legi d’Economistes de Catalunya ha partici-

pat activament en el debat sobre el model de desenvolupament que

necessita Catalunya. De fet, les diverses jornades celebrades s’han

centrat en reflexionar sobre la situació del moment de l’economia

catalana, ja sigui en general o en relació a factors externs del seu

entorn. En l’edició de l’any 2005 la Junta de Govern ha volgut intro-

duir a la Jornada dels Economistes elements de prospectiva en l’anà-

lisi de l’economia del Principat, amb la finalitat d’anticipar-nos i,

lògicament, posicionar-nos cara el futur, mitjançant estratègies públi-

ques i privades que permetin mantenir i millorar el nostre nivell de

desenvolupament

Cal remarcar que aquesta reflexió no és nova per al Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya, atès que obeeix a una estratègia de llarg ter-

mini iniciada l’any 2002 i que pretén alimentar el debat general

sobre què ha de ser i com configurar el nostre país pensant en els

propers anys. Com ha estat tradicional, amb la Jornada es té la inten-

ció d’aportar diferents punts de vista sobre temàtiques de gran

importància i realitzar propostes que ajudin els nostres polítics i

agents econòmics en la seva pressa de decisions. Enguany la Jorna-

da ha comptat amb:

– 19 sessions de treball sobre temàtiques diverses, 16 d’elles cele-

brades a Barcelona i la resta a les diferents seus col·legials localit-

zades a Girona, Lleida i Tarragona.

– Més de 130 participants directes en les sessions de treball, entre

ponents, panelistes, presidents, moderadors i coordinadors, entre els

quals destaquen diferents personalitats de la nostra societat (con-

sellers, secretaris i directors generals de la Generalitat, presidents i

gerents d’organismes diversos, directors i directius de grups empre-

sarials…).

– Gairebé un miler d’assistents a les sessions de treball.

A) L’entorn internacional: sostenibilitat del creixement 

econòmic

Actualment, i en el futur cada vegada més, l’entorn internacional con-

diciona l’activitat econòmica de Catalunya en tots els seus sentits. Els

països i els territoris han, i hauran, de definir les seves estratègies i de

dissenyar els seus avantatges diferencials en funció dels factors que

determinen la globalització i les relacions mundials, garantint, en tot

moment, la sostenibilitat dels seus creixements. Tres d’aquests vectors

internacionals a tenir molt present són les tendències en la com-

petència global, l’evolució de les primeres matèries, i els reptes

mediambientals.

Una de les principals referències internacionals dels darrers anys és

la Xina, el protagonisme de la qual s’incrementarà encara més en els

propers, i es preveu que passi a ser la primera potència econòmica

del món l’any 2041. L’emergència d’aquesta ha alterat profundament

el marc competitiu de les empreses occidentals, i entre elles les cata-

lanes. Aquest fenomen s’afegeix, a més a més, al paper creixent d’al-

tres regions també competidores del Principat, com per exemple

Turquia, els països del centre-est d’Europa i l’Índia. No obstant això,

aquests nous reptes obren, així mateix, importants oportunitats

per a les empreses que sàpiguen interpretar correctament la nova

realitat. Un exemple d’això és el procés de liberalització dels serveis

que ara s’inicia a la Xina i que constitueix una bona opció per a les

companyies catalanes. En aquest context, resulta força interessant les

estratègies que defineixi la Unió Europea amb l’Àsia i amb l’Amèrica

llatina. Però això exigeix no només l’anàlisi econòmic sinó, també,

atendre els processos polítics per tal d’entendre les tendències

emergents que sorgeixen d’aquestes relacions. Respecte d’això, es

pot afegir que les oportunitats que ofereix l’Amèria llatina per a

noves actuacions de les nostres empreses són encara significatives,

lluny d’estar exhaurides.

Un segon vector que ha anat assolint una importància fonamental en

els darrers anys són les primeres matèries, els seus preus, la demanda

creixent provinent dels països emergents, i els riscs del seu esgota-

ment com a recurs bàsic. En aquest sentit, hom pot apuntar que el

futur subministrament global de petroli està plagat de desafia-

ments i incerteses, amb una disponibilitat de reserves que podria

tenir un límit en uns pocs decennis. Però, assegurar el subministra-

ment de cru, cada vegada més concentrat en l’Orient Mitjà, no

només requerirà enormes inversions en exploració i explotació,

sinó, també, una creixent despesa militar. Això exigeix una reestruc-

turació en profunditat del sistema energètic global. En aquest escenari

de volatilitat, la gestió de riscs o “risk management” per part de les

empreses va adquirint un major protagonisme i es converteix en un

ingredient imprescindible de la gestió financera, i esdevé no només

una amenaça sinó, també, una oportunitat.

Finalment, cal fer esment del repte mediambiental, materialitzat en

l’actualitat i en els propers anys en el Protocol de Kyoto i el comerç

d’emissions de CO2. Aquest planteja un model de societat diferent

en què ha de prevaldre l’ús eficient i sostenible dels recursos

energètics, la qual cosa exigeix la formació i la sensibilització dels

ciutadans. La realitat de Catalunya de l’any 2004 palesa un allunya-

ment dels objectius fixats al Protocol de Kyoto per a Espanya en el

període 2008-2012, cosa que pot representar importants costos

econòmics. Per fer front a això, s’estan duent a terme importants

accions, com el Pla Nacional d’Assignació, la promoció de la partici-
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pació de les empreses en mecanismes de desenvolupament net, l’ajut

a la tramitació administrativa de les instal·lacions, l’elaboració de

guies pràctiques,… Cal apuntar que la minimització del consum

energètic passa, entre altres, per l’ús d’auditories energètiques, la uti-

lització de processos de cogeneració elèctrica i producció de calor, la

implementació d’acords voluntaris d’autorregulació d’emissió, o l’im-

puls del món científic. En aquest context, no es pot oblidar la

importància de localitzar a Barcelona la seu del Mercat de CO2,

borsa electrònica de drets d’emissió de diòxid de carboni.

B) Catalunya: sectors d’impuls i sectors de base

La tradició i la realitat industrial que caracteritzen Catalunya fa que li

afectin de manera directa els canvis que s’estan produint, i previsible-

ment s’intensificaran, com a conseqüència de la tecnificació, de la glo-

balització i, específicament, de la irrupció de nous competidors. Tot

això permet afirmar que la indústria continuarà disminuint el seu pes

específic en el conjunt de l’economia, combinat amb un augment de

la productivitat i amb un major component de serveis en els produc-

tes. Però, malgrat les amenaces, hi ha confiança en les pròpies forces

per superar la situació, cosa que ve avalada per la nostra història i per

la nostra capacitat d’adaptació als reptes competitius. En aquest con-

text, la desindustrialització no s’ha de veure només com un risc,

sinó, també, com una oportunitat per avançar cap al nou model de

desenvolupament dels països més avançats. La indústria del futur

serà més gran, més sofisticada, més arrossegadora de serveis punters,

més neta, més internacional, més flexible i més tecnològica. Però, per

això, cal potenciar factors d’entorn que l’acompanyin, com la millora

de l’ensenyament, l’augment de la recerca i desenvolupament, la libe-

ralització del mercat de treball, el foment de la internacionalització, o

un major desenvolupament de les infraestructures.

Catalunya ha de tenir present la necessitat d’impulsar els sectors del

coneixement com a opció de la seva transformació econòmica i,

entre aquests, els anomenats sectors quinaris, és a dir tots aquells

relacionats amb la creativitat i l’afavoriment del capital humà (dis-

seny, consultoria, mitjans de comunicació, científics, educadors,…),

atès que són els que millors s’adapten a les nostres possibilitats. Per

exemple, cal ressenyar el caràcter estratègic que tenen per a l’Àrea

Metropolitana de Barcelona activitats com l’editorial i l’audiovisual.

Algunes de les propostes a destacar en aquest sentit són la creació

d’una Agència Audiovisual de Catalunya, l’atracció de la seu d’alguna

de les noves emissores de televisió, i evitar perdre el tren de les noves

tecnologies que es produiran en aquest àmbit en els propers deu anys.

Pel que fa específicament a l’audiovisual, s’ha d’esmentar que

aquest pot ser un sector estratègic per a Catalunya, però per que

això sigui possible es necessària una reestructuració que li permeti

garantir la seva competitivitat i donar un impuls a la seva innova-

ció i creativitat. Cal tenir present que l’audiovisual afronta una sèrie

de processos imparables i molt ràpids, com la integració empresa-

rial o la multiplicació d’operadors, que provoquen un augment de

la producció de continguts, un increment dels canals de difusió, una

diversificació d’ingressos, el sorgiment de nous negocis, i l’horit-

zontalització de l’activitat.

Un altre àmbit amb importants oportunitats es deriva del marc de

les noves regulacions que impliquen una reducció de les emissions

de CO2. Algunes de les àrees a explotar en aquest camp són l’efi-

ciència de la producció d’energia (noves formes d’obtenir, transportar

i utilitzar l’energia), el desenvolupament d’energies renovables i més

integrades amb l’entorn (solar, eòlica, onades,…), la generació d’e-

nergia descentralitzada (creació d’energia més a prop del client), i les

innovacions en matèria de conservació i eficiència de les fonts energè-

tiques actuals.

L’impuls de l’economia catalana en general i de les noves activitats en

particular exigeix fomentar quelcom tan fonamental com és la cultu-

ra emprenedora. Dos mecanismes essencials per impulsar la iniciativa

emprenedora són, d’una banda, la transferència de tecnologia de les

universitats al món empresarial i, de l’altra, el finançament de nous

projectes en els primers anys de creixement, vectors també necessaris

per fomentar la cultura de la innovació. Respecte d’això, es poden

identificar alguns reptes que encara no estan resolts a Catalunya, com

la baixa col·laboració entre investigadors universitaris i empresarials,

l’escassa tradició en promoure associacions entre els àmbits públic i

privat en matèria de recerca tecnològica i desenvolupament, o la

manca d’infraestructures per transferir tecnologia a companyies de

nova creació. D’altra banda, cal reflexionar sobre el fet que el Princi-

pat sembla haver perdut dinamisme pel que fa a l’esperit i a la capa-

citat emprenedors en comparació amb decennis passats, cosa que no

ens podem permetre si desitgem mantenir el nostre posicionament

competitiu diferencial.

Tres sectors de suport a l’activitat que tenen una gran importància i,

a la vegada, presenten una problemàtica destacada al Principat són

la sanitat, les telecomunicacions i l’energia. En el cas de la sanitat,

Catalunya s’enfronta a dues forces divergents. En primer lloc, el crei-

xement persistent de la despesa sanitària, front el qual una de les

possibles alternatives és l’augment del nivell de recursos, tot

incrementant les seves fonts de finançament, opció que necessà-

riament ha d’anar acompanyada d’una total transparència dels

recursos impositius que s’utilitzin. Una segona força divergent és la

creixent pressió social sobre la millora, tant de la qualitat com de
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la quantitat, dels serveis sanitaris a disposició dels usuaris. Quant

a la qualitat, cal destacar el nivell de tecnologia, els recursos humans,

i les inversions que es destinen al sistema, tractant de fer una gestió

sota paràmetres de cost-efectivitat, mentre que quan parlem de

quantitat s’ha de definir el paquet assistencial bàsic de forma més

clara i precisa que l’actual. Hi ha un consens general sobre el fet que

les pressions demogràfiques, la progressiva medicalització de l’as-

sistència sanitària, i la incorporació indiscriminada de noves presta-

cions i tecnologies, poden comportar un creixement no sostenible de

la despesa, atès l’esforç fiscal actual. Davant això, és imprescindible

definir la cartera de serveis, millorar la transparència dels sistemes de

finançament i d’informació, i assumir la necessitat que l’usuari haurà

de cobrir un sobrecost.

En l’àmbit de les telecomunicacions, cal valorar la liberalització a

Espanya i a Catalunya com a positiva en termes generals, espe-

cialment tenint present el gran protagonisme que en el segle XXI

estan assolint els serveis de banda ampla (comerç electrònic, infor-

mació per internet, banca electrònica,…). Però, malgrat aquest pro-

cés, s’ha de destacar que ni l’evolució dels preus, ni la penetració dels

serveis de banda ampla, ni la qualitat dels serveis liberalitzats són

factors d’èxit. De fet, la Comissió del Mercat de Telecomunicacions

(CMT) té encara camp per recórrer per tal d’aconseguir que la desre-

gulació i la introducció de la competència es traslladi al mercat en

forma de millors preus i serveis. Respecte això, cal esmentar que la

regulació hauria de ser neutral, amb la finalitat de facilitar la com-

petència en igualtat de condicions a les diverses noves tecnolo-

gies, que el regulador hauria de combinar regulació ex-ante amb

accions ex-post de política de defensa de la competència, i que

una mateixa entitat pública hauria de regular i vigilar la com-

petència en el mercat.

Finalment, un balanç de la situació energètica permet apuntar que a

Catalunya existeix una risc de col·lapse en el subministrament, tal i

com palesen alguns episodis recents. Sense perdre de vista l’obertura

d’un debat social transparent i ordenat sobre la qüestió, ara per ara

les possibilitats d’actuació passen per un augment de les conne-

xions transfrontereres, emparant-se tant en raons d’eficiència com

en la necessitat de garantir la seguretat i l’estabilitat del proveï-

ment, i per estudiar les alternatives d’estalvi energètic, per exem-

ple mitjantçant una “nova cultura de l’energia” i una adequada

política de preus que propiciï una millor distribució de la demanda.

Sigui com sigui, el panorama energètic que es pot anticipar per als

propers anys es caracteritzarà per uns preus alts, una creixent cons-

ciència dels impactes ambientals, una tendència a la diversificació de

les fonts, amb una presència major d’energies renovables, i diferents

millores tecnològiques.

C) L’empresa: comptabilitat i fiscalitat

Les novetats previstes en matèries comptable i fiscal també obliguen

que les empreses facin nous plantejaments estratègics de futur.

D’una banda, la regulació comptable està experimentant un impor-

tant moment de canvi a Espanya, en què cal destacar dos aspectes.

D’una banda, l’ordenament mercantil corresponent a l’elaboració de

comptes individuals està immers en un procés de reforma per adaptar-

lo a les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF). Es preveu

que la nova regulació entri en vigor a partir de l’1 de gener de 2007 i

comportarà, entre altres, una modificació del Codi de Comerç i la redac-

ció d’un nou Pla General de Comptabilitat. Algunes de les característi-

ques principals de la proposta de nova regulació són la introducció de

quatre estats financers, la no prevalència del principi de prudència valo-

rativa, i la limitació de l’aplicació del valor raonable als actius financers

de la cartera de negociació, derivats i disponibles per a la venda, i als

passius de la cartera de negociació i derivats. L’altre canvi important fa

referència al fet que els grups cotitzats a borsa han d’aplicar des de l’1

de gener de 2005 les NIC/NIIF. En aquest sentit, s’han d’esmentar els

problemes de coexistència de les dues normatives comptables, la inter-

nacional per als comptes consolidats i l’estatal per als comptes indivi-

duals, i la incidència de les normes fiscals en el procés d’elaboració dels

comptes consolidats segons les NIC/NIIF. Aquest sistema dota d’un

paper molt més rellevant els principis de continuïtat i d’empresa en fun-

cionament, i genera una major complexitat en la tasca dels auditors.

Finalment, s’ha d’esmentar que a curt termini la fiscalitat a Espanya i a

Catalunya passa per una profunda reforma impositiva, que se cen-

trarà, principalment, en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-

ques (IRPF) i en l’Impost sobre Societats, amb una ampliació de bases i

una reducció de tipus i de deduccions. En el cas específic del primer, es

planteja, entre altres, minorar el pes del gravamen sobre les rendes del tre-

ball, pujar la tributació dels guanys de capital cap al 18%, i modificar el

tractament de les pensions privades. D’altra banda, es pot assenyalar que

l’evolució futura de la fiscalitat passa, també, per un augment de la

imposició indirecta, com la relativa a l’Impost sobre el Valor Afegit

(IVA), així com per la introducció de la tributació de caire mediam-

biental. Respecte de l’Impost sobre Successions, la reforma a Catalunya

s’emmarca en un context complex derivat de la cessió de tributs de l’Es-

tat a les comunitats autònomes i de la competència fiscal interterritorial.

Val a dir que l’estructura actual de l’impost és molt poc equitativa i ha per-

dut la seva funció redistributiva, a més de provocar deslocalitzacions de

persones per les diferències interegionals. Per tot això, la reforma hauria

de dur-la a terme l’Estat mitjançant una reforma de la llei espanyola,

que eliminés les reduccions objectives, augmentés les reduccions perso-

nals per parentiu, i establís un tipus de gravamen únic al voltant del 7%.
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Les societats de professionals, en les diverses formes jurídi-
ques, són una realitat cada dia més habitual a les activitats
dels economistes.
La possibilitat d’oferir diversos serveis professionals sota una
mateixa denominació social i el règim de responsabilitat fan
que cada cop més ens agrupem per treballar sota una forma
jurídica única.
Sensibles en aquesta realitat, la nostra corporació ofereix la
possibilitat de registrar les societats dels economistes al Regis-
tre de societats del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i
ampliar d’aquesta manera els avantatges dels col·legiats a les
seves societats professionals.

REGULACIÓ DE LES SOCIETATS REGISTRADES AL CEC
Sense perjudici de visitar la pàgina web del Col·legi i veure el
detall dels requisits, són objecte d’aquest registre, les societats
que acompleixin les condicions descrites al Reglament del
Registre de Societats i en especial les següents:

Article 9. En el cas de societats formades per economistes i altres
professionals o socis capitalistes, els economistes hauran de tenir
la titularitat de, com a mínim, el 20% del capital i dels drets de vot,
i cap altre col·lectiu professional podrà ostentar una participació
superior a la dels socis economistes. Els socis capitalistes no podran
ostentar la majoria del capital ni dels drets de vot.
Les decisions de la societat referides a l’exercici de les funcions prò-
pies de l’economista requeriran l’aprovació per majoria dels socis
que siguin economistes.
Com a mínim un soci economista tindrà la representació i admi-
nistració de la societat, la qual podrà ser compartida amb un altre,
o amb altres socis professionals.
Article 10. Les activitats desenvolupades per la societat, que per
Llei s’atribueixen a l’economista, hauran de ser desenvolupades
per la societat, mitjançant la intervenció o la direcció d’un profes-
sional legalment capacitat.
Article 11. La societat haurà d’estar coberta mitjançant una Pòlis-
sa de Responsabilitat Civil que empari la seva activitat per una
quantia que estigui d’acord amb la seva actuació professional com
a economista, però com a mínim per un capital de 150.000 euros

Pels avantatges que pot suposar per a determinats professio-
nals, el Col·legi defensa i promou la creació de societats de
professionals, així com la seva incorporació al registre de la
nostra corporació.

LES SOCIETATS REGISTRADES I LES CAMBRES DE COMERÇ
Addicionalment, les persones naturals o jurídiques que exer-
ceixin una activitat comercial industrial o naviliera romanen
sota la regulació de les cambres de comerç de Catalunya1 en
els termes previstos a l’article 6 de la Llei 3/1993 de 22 de
març, que parcialment es transcriu a continuació:

1. “Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que
ejerzan actividades comerciales, industriales o navieras en territorio
nacional, tendrán la condición de electores de las Cámaras Oficia-
les de Comercio, Industria y Navegación, dentro de cuya circuns-
cripción cuenten con establecimientos, delegaciones o agencias.
2. En especial, se considerarán actividades incluidas en el apartado
anterior, las ejercidas por cuenta propia, en comisión o agencia en el
sector extractivo, industrial, de la construcción comercial, de los ser-
vicios, singularmente de hostelería, transporte, comunicaciones, aho-
rro, financieros, seguros, alquileres, espectáculos, juegos, actividades
artísticas, así como los relativos a gestoría, intermediación, represen-
tación o consignación en el comercio, tasaciones y liquidaciones de
todas clases, y los correspondientes a agencias inmobiliarias, de la
propiedad industrial de valores negociables, de seguros y de créditos.
En todo caso, estarán excluidas (...) los correspondientes a profe-
siones liberales no incluidas expresamente en el párrafo anterior.

3. Se entenderá que una persona natural o jurídica ejerce una activi-
dad comercial, industrial o naviera cuando por esta razón quede suje-
ta al Impuesto de Actividades Económicas o tributo que lo sustituya”

Les societats de professionals que dediquen la seva activitat a
les tasques pròpies dels economistes han estat no subjectes en
aquesta regulació fins a la recent derogació del règim transi-
tori de transparència fiscal2.
És a dir, durant l’exercici 2005 les societats professionals han
vist com les cambres de comerç de les diferents demarcacions
territorials han girat el recurs cameral permanent.
Aquest fet ha motivat nombroses consultes al Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya en relació a la procedència del recurs
cameral permanent, a les societats inscrites al Registre de
Societats de la nostra corporació. 

LES SOCIETATS REGISTRADES I ELS SERVEIS DEL CEC
Des del Col·legi d’Economistes tenim el convenciment que les
societats inscrites al Registre de Societats del Col·legi d’Economistes
de Catalunya haurien de tenir la condició de no subjectes al paga-
ment del recurs cameral permanent i per aquest motiu s’han fet
gestions davant les cambres de comerç de cara als exercicis vinents.
La nostra convicció es basa en la finalitat última del finança-
ment de les cambres de comerç, que és la prestació de serveis.
En el cas dels economistes, és difícil determinar els serveis que
presten les cambres de comerç als economistes que exerceixen
la seva activitat a través d’una societat.
Tanmateix entenem que els serveis que pugui prestar la cam-
bra de comerç ja són prestats pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya als seus col·legiats de manera individual i a les seves
societats, sense cost addicional.
Els professionals de l’economia que exerceixen per compte propi
estan adscrits al Col·legi d’Economistes. Els professionals que utilit-
zen la forma societària estan adscrits individualment al Col·legi però
a més la societat mitjançant la qual desenvolupen la seva activitat que
està inscrita al Registre de societats existent al mateix Col·legi d’Eco-
nomistes, i reben els mateixos serveis que un professional individual.
D’aquesta forma, els serveis que les societats inscrites al Registre del
Col·legi podrien rebre de la cambra de comerç ja els rep, amb ante-
rioritat a la derogació del règim de transparència fiscal, del Col·legi
d’Economistes, doncs són societats formades per economistes.
Per a tots aquells col·legiats que vulguin adherir-se a les peti-
cions realitzades per la nostra Corporació, es posa a la seva
disposició a la pàgina web del Col·legi un model de recurs per
presentar davant la cambra de comerç corresponent.

CONCLUSIÓ
El recurs cameral permanent ha tingut variacions importants que
afecten de manera directa un dels instruments professionals més
utilitzats pels economistes: les societats de professionals.
Aquest fet implica la subjecció al pagament del recurs came-
ral de les societats de professionals que reben serveis anàlegs
per part d’altres corporacions de dret públic, com és el cas del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Davant aquest fet, és inevitable que el Col·legi, com a institu-
ció, i els seus membres de manera individual, promoguin les
modificacions necessàries per tal d’adaptar la legislació a la
realitat professional del nostre entorn.

Enric Fort
Advocat, Guillén Bécares, SL
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Societats de professionals i recurs cameral permanent

1 Les Cambres de Comerç catalanes són les de Barcelona, Girona, Llei-
da, Manresa, Sabadell, Palmós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Tarrago-
na, Tàrrega, Terrassa i Tortosa.
2 Publicació del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei de l’Impost de Societats pel qual es deroga el règim
transitori de transparència fiscal fixat a la llei 46/2002, de 18 de desembre.



No
tic

ia
ri 

de
 c

om
pt

ab
ilit

at
Claus principals de la reforma comptable
L’harmonització comptable a Europa és un procès que es va ini-
ciar amb la Quarta i Setena Directives de 1978 i 1983, respec-
tivament. L’Estat espanyol es va afegir al procès harmonitzador
l’any 1989 amb la reforma del Codi de Comerç i de la Llei de
Societats Anònimes; així com amb el PGC de 1990 i les Normes
per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats de 1991.

L’any 2002, la UE va donar un altre pas important amb el
Reglament d’aplicació de les NIC. D’acord amb aquest Regla-
ment, aquestes normes han de ser aplicades per les societats
amb valors cotitzats en borsa de qualsevol estat membre i que
elaborin comptes consolidats en els exercicis que varen
començar a partir de l'1-1-05.

A l’Estat espanyol, l’any 2002 es va publicar el Llibre Blanc
per a la reforma comptable i, seguint les seves recomana-
cions, la Llei 62/2003 de mesures fiscals, administratives i
d’ordre social va incloure l’obligació per als exercicis que
comencin a partir de l'1-1-05 de formular d’acord amb les
NIC els comptes consolidats si alguna de les societats del
grup ha emès valors cotitzats en borsa de qualsevol estat
membre. Per a la resta de societats l’aplicació de les NIC als
comptes consolidats és voluntària. En canvi, per als comptes
individuals es va decidir que s’apliqui la normativa espanyo-
la, tot i que aquesta haurà d’estar en sintonia amb les NIC
adoptades per la UE.

Com a conseqüència de l’anterior, es fa necessari reformar de
nou la legislació mercantil i comptable espanyola. Per aquest
motiu, ja s’ha posat en marxa la reforma del Codi de Comerç
i de la Llei de Societats Anònimes. En el moment d’escriure
aquest article, l’Avantprojecte de Llei, de reforma i adaptació
de la legislació mercantil, ja ha passat el tràmit d’audiència
pública i s’espera que la Llei s’aprovi en breu. 

La filosofia seguida és introduir canvis a fi i efecte que la nor-
mativa espanyola reculli tot allò que sigui obligatori en els
reglaments comunitaris. Els canvis més importants són:
– Principis comptables: se suprimeix el caràcter preferent del

principi de prudència. Es regula l’aplicació del valor raona-
ble, però nomès per als instruments financers, ja siguin
actius o passius financers. Aquesta limitació és important, ja
que en els darrers anys havia despertat moltes expectatives
la possibilitat d’aplicar el valor raonable als immobles, possi-
bilitat que ja ha quedat descartada.

– Nous documents en els comptes anuals: estat de canvis
en el patrimoni net (ECPN) i estat de fluxos d’efectiu. Aquest
darrer no serà obligatori per a les empreses que puguin for-
mular el balanç i la memòria abreujats. L'ECPN recollirà el
registre de certs ingressos ocasionats per variacions de valor
derivades de l’aplicació del criteri del valor raonable que, en
determinats casos, revertiran al compte de pèrdues i guanys.
Per tant, l'ECPN inclou a més del resultat de l’exercici, les
variacions per canvis en criteris comptables, les correccions
d’errors, i altres ajustaments i variacions de valor, inclosos els
derivats del criteri del valor raonable que s’hagin d’imputar
directament al patrimoni net.

– Obtenció del valor raonable: es calcula amb referència a
un valor de mercat fiable. Quan no es pugui obtenir aquest
valor de mercat, s’utilitzaran models i tècniques de valoració
que siguin fiables. Les variacions de valor originades per l’a-
plicació del criteri del valor raonable s’imputaran al compte
de pèrdues i guanys. 

– Fons de comerç: no s’amortitza, sinó que al tancament de
l’exercici es comptabilitzará pel seu cost, menys qualsevol

pèrdua per deteriorament de valor acumulada. Aquestes
pèrdues tenen el caràcter d’irreversibles. Per altra banda,
desapareix la prohibició de repartir beneficis o reserves men-
tre no quedi amortitzat el fons de comerç, a menys que es
compti amb reserves disponibles pel mateix import. De tota
manera s’introdueix una restricció al repartiment de benefi-
cis relacionada amb el fons de comerç, i s'estableix l’obliga-
ció de dotar sistemàticament una reserva indisponible per la
quantia de la potencial amortització que s’hauria practicat
per aquest actiu.

– Consolidació de comptes: s’amplia el concepte de grup als
casos en què la unitat de decisió es posa de manifest per
l’actuació coordinada de vàries societats controlades per una
o vàries persones físiques o jurídiques, que actuin en con-
cert, i que no estan obligades a consolidar en virtud de la
normativa actual. En aquests grups en què no es pot identi-
ficar una societat dominant (grups “horitzontals”) l’obliga-
ció recau en la societat amb actiu més gran a la data de la
primera consolidació. L’obligació de consolidar grups horit-
zontals sols s’estén a les societats domiciliades a Espanya,
sens prejudici d’incloure totes les dependents d’aquestes.

– Règim Simplificat de Comptabilitat: es deroga atesa l’es-
cassa utilització que se’n fa.

També està bastant avançada la reforma del PGC. El nou PGC
mantindrà tot alló del PGC vigent que estigui permès per les
NIC, pero inclourà totes aquelles normes que siguin obligatò-
ries en les NIC i que no estiguin en el PGC vigent. 

El fet que les nostres empreses hagin d’aplicar la normativa
espanyola té l’inconvenient que anem cap a un sistema dual
on conviuran les NIC per als comptes consolidats de les socie-
tats cotitzades i el nou PGC d’obligat compliment per a la
resta d’empreses. Però un avantatge que tindrà el nou PGC
sobre les NIC és que tindrà moltes menys alternatives, que és
justament la principal feblesa de les NIC.

Atès que el nou PGC serà d’aplicació obligatòria a partir de l'1
de gener de 2007, s’espera que la seva aprovació es produei-
xi uns mesos abans de finalitzar l’any 2006. En un proper
Informatiu analitzarem els canvis principals del nou PGC, que
en aquests moments encara estan en discussió.

Oriol Amat
Economista

Curs de formació de la Guia 
d’auditoria
Dates: 13 i 14 de març de 2006

Horari: 13 de març 
de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00 h
14 de març 
de 9.30 a 14.00 i de 15.00 a 18.30 h

Curs de determinació i anàlisi
de costos
Dates: del 19 d’abril al 17 de maig de 2006

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 18.00 a 22.00 h



Fer negocis a Espanya
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iaRecentment s’ha presentat l’informe “Doing Business in 2006:
creating Jobs”1, patrocinat pel Banc Mundial, on s’avalua l’entorn
imperant a 155 països de tot el món per fer negocis, en base a
l’estudi de les normatives i les polítiques específiques que fomen-
ten o desanimen la possibilitat de dur a terme noves iniciatives. El
rànquing està encapçalat un any més per Nova Zelanda, país més
favorable per a la creació d’empreses, seguit de Singapur i dels
Estats Units. Dinamarca és el primer país comunitari de la classifi-
cació, en la posició vuitena, seguit de Gran Bretanya. Espanya se
situa en el lloc 30, tot just darrera de països com Corea del Sud,
Sudàfrica i Israel, i per davant de Maldives, Àustria i Namíbia.

Entre els 10 grups d’indicadors utilitzats a l’anàlisi, i que tenen
un impacte significatiu sobre l’entorn empresarial, Espanya
assoleix la millor posició en els corresponents al comerç trans-
fronterer i a la liquidació d’empreses, camps en què ocupa els
llocs 10 i 16, respectivament, del rànquing mundial. En el pri-
mer cas, es pot destacar que els procediments que han de
seguir les empreses estatals exigeix un temps de 9 dies per
exportar i de 10 dies per importar, mentre que la mitjana dels
països de l’OCDE és de 12,6 i de 14,0 dies, respectivament. Pel
que fa la liquidació d’empreses a Espanya, el procés triga 1 any,
té un cost d’un 14% del valor del patrimoni i els demandants
recuperen d’una companyia en fallida un total de 77,85 centaus
per cada dòlar. Respecte d’això, la mitjana de l’OCDE és d’1,5
dies de temps procedimental, amb un cost d’un 7,4% i una
taxa de recuperació d’un 73,8. Val a dir que el panorama esta-
tal pel que fa a la liquidació d’empreses ha empitjorat darrera-
ment, atès que els indicadors de l’informe del Banc Mundial de
l’any passat denotaven uns valors més positius, amb un cost del
procés menor i un percentatge de recuperació una mica més alt.

Els resultats més desfavorables d’Espanya en el rànquing s’obte-
nen en l’apartat de contractació i acomiadament, on ocupa la
posició 150. L’índex de rigidesa laboral se situa en el 66 sobre un
total de 100, que indica el valor màxim de rigidesa en la norma-
tiva laboral. L’índex mitjà als països de l’OCDE és de 36,1. Desta-
ca l’elevat valor assolit per la flexibilitat d’horaris i per la
contractació de personal. El cost de contractar s’estima en el
31,6% del salari setmanal i el d’acomiadament en el 56,0%,
front el 20,7% i el 35,1% de l’OCDE, respectivament. Val a dir,
no obstant, que el grau de dificultat i el cost de l’acomiadament
s’han reduït en relació a l’informe del Banc Mundial del 2005.
Altres àmbits on Espanya palesa un posicionament internacional
negatiu per fer negocis són la protecció dels inversors i l’obertura
d’una empresa. En aquest últim camp, per exemple, s’han de fer 

a l’Estat 10 procediments durant un total de 47 dies per posar en
marxa un nou negoci, incorrent en un cost igual al 16,5% de l’in-
grés nacional brut per càpita (21.210 dòlars), mentre que la mit-
jana de l’OCDE és de 6,5 passos, 19,5 dies i un cost d’un 6,8%.

Efectes del boicot als productes
catalans
Des de fa uns mesos els productes catalans estan patint un boicot
en els mercats de la resta de l’Espanya, com a conseqüència, entre
altres, del rebuig polític i social de determinats estaments estatals
al desig del Parlament de reformar l’actual Estatut d’Autonomia.
Els efectes d’aquest boicot han estat evidents aquest Nadal,
segons han manifestat alguns dels fabricants de cava. Les dues
principals empreses del sector van anunciar a principis de la cam-
panya caigudes en les seves vendes d’entre un 4% i un 4,5%, que
sembla que després no van ser tant importants. També, s’han vist
afectats altres branques, com l’hostaleria, l’electrònica i el tèxtil.
Però la incidència del rebuig als productes catalans va més enllà del
Nadal i dels típics articles que es consumeixen en aquesta època.
Una enquesta realitzada pel Centre Metal·lúrgic de Sabadell el pas-
sat mes de novembre entre els seus associats ens permet conèixer
l’abast d’aquest boicot en el sector del metall, en el qual es fabriquen
molts i heterogenis béns que van adreçats a una gran diversitat de
destinacions, tant vinculats directament al consum com, sobretot,
relacionats amb l’activitat productiva i la inversió. Un 19,2% de les
empreses consultades assenyalaven que el clima polític “enrarit”
derivat de la discussió del projecte del nou Estatut de Catalunya esta-
va tenint algun tipus de conseqüència comercial o econòmica en la
seva activitat, front un 80,8% que indicava el contrari. Això permet
remarcar que el boicot està impactant d’una manera més notable
que no, en principi, es podia pensar i, potser el més destacat, és que
el rebuig no només és exercit pels consumidors i les famílies, sinó
que els empresaris, en principi més racionals en el seu comporta-
ment econòmic, també recolzen aquesta campanya.

Àngel Hermosilla
Responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

Nova Zelanda 1
Singapur 2
Estats Units 3
Canadà 4
Noruega 5
Austràlia 6
Hong Kong, Xina 7
Dinamarca 8
Gran Bretanya 9
Japó 10
Irlanda 11
Islàndia 12
Finlàndia 13
Suècia 14
Lituània 15

Estònia 16
Suïssa 17
Bèlgica 18
Alemanya 19
Tailàndia 20
Malàisia 21
Puerto Rico 22
Illa Maurici 23
Països Baixos 24
Xile 25
Letònia 26
Corea del Sud 27
Sudàfrica 28
Israel 29
Espanya 30

POSICIÓ D’ESPANYA EN EL RÀNQUING MUNDIAL, 
SEGONS GRUPS D’INDICADORS

PRIMERS PAÏSOS DEL RÀNQUING MUNDIAL

Països Posició global Països Posició global

Posició en 
el rànquing
mundial
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50

150

37
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94

25

10

24

16
30

País millor

Canadà

Palau

Palau

Nova Zelanda

Gran Bretanya

Nova Zelanda

Maldives

Dinamarca

Noruega

Japó
Nova Zelanda

País pitjor

Angola

R. U. Tanzània

Burkina Faso

Nigèria

Camboia

Afganistan

Bielorússia

Iraq

Timor-Leste
Ribera Occ. 
i Gaza
R. D. Congo

Camps 
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Obertura 
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Contractació 
i acomiadament
Registre 
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Obtenció 
de crèdit
Protecció 
als inversors
Pagament 
d’impostos
Comerç 
transfronterer
Compliment 
de contractes
Liquidació 
d’una empresa
GLOBAL



No
tic

ia
ri 

m
ed

ia
m

bi
en

ta
l

A les 6:17 h del matí del passat 10 de desembre el president de
la Conferència Mundial sobre Canvi Climàtic celebrada a Mon-
treal va tancar el Plenari després de dues setmanes d’intenses
negociacions i una maratoniana nit per tancar els acords.
La Conferència es va tancar amb l’adopció de més de 40 deci-
sions, les quals, per a molts, han suposat un èxit, atès que s’ha
obert una porta al diàleg per als futurs acords internacionals
sobre canvi climàtic, igualment ha suposat la posada en marxa
del Protocol de Kyoto i la millora d’alguns dels seus aspectes.
L’entrada en funcionament del Protocol de Kyoto, després de la
seva entrada en vigor al febrer del 2005, era un dels objectius
més urgents de la Conferència de Montreal, per això calia l’a-
dopció formal dels anomenats “Acords de Marraqueix”, que
estableixen els detalls tècnics necessaris per al seu funcionament
i per a la seva integritat. Sense l’adopció dels mecanismes que
plantegen aquests acords, la utilitat del Protocol de Kyoto, com
a mínim a curt i mig termini, s’hagués vist greument reduïda.
Els mecanismes de desenvolupament net, que permetran als
països en vies de desenvolupament rebre inversions en tecnolo-
gies netes dels països desenvolupats, s’han impulsat clarament
mitjançant les noves consideracions del concepte d’addicionali-
tat i el desenvolupament de noves metodologies de projecte.
S’han concretat els mecanismes de col·laboració amb els països
de l’est per renovar i fer més sostenibles les seves velles estruc-
tures industrials a través dels projectes d’aplicació conjunta.
Cal destacar que la creació del primer mercat mundial de carbo-
ni ja és un fet, assenyalant que els acords sobre els mecanismes
de desenvolupament net i d’aplicació conjunta donen confiança
sobre el futur d’aquest i milloren les seves expectatives.
S’ha acordat la creació d’un fons mundial d’adaptació per tal
que els països en vies de desenvolupament puguin adoptar
mesures per respondre als efectes del canvi climàtic que ja s’es-
tan donant. Aquesta era una de les peticions dels països en vies
de desenvolupament que últimament havien emergit amb més
força després dels últims episodis meteorològics extrems.
Respecte de la continuïtat de la lluita contra el canvi climàtic
mes enllà del 2012 s’ha arribat a un acord per seguir endavant
que compta amb la participació de tots els països, tant els que
estan en vies de desenvolupament com els desenvolupats. I és
que seguir aquest procés sense la incorporació de països com
els Estats Units, la Xina o l’Índia no tenia sentit. El nou pacte no
significa que hi hagi encara acord per reduir les emissions sinó
que s’han obert les portes del diàleg de tots els països, fins i tot
els més reticents, que ja admeten que el canvi climàtic és un fet
i que s’haurà de coordinar la lluita per evitar-ho. Això és el més
novedós i esperançador d’aquest acord.
Tot i així cal destacar que un dels elements clau de les futures
negociacions serà el creixement de les emissions netes de paï-
sos com ara la Xina, l’Índia, Mèxic o Sudàfrica, que tot i ser
inferiors en termes per càpita en comparació amb els països
desenvolupats, suposen creixements absoluts molt superiors
als d’aquests països i fan que els esforços per a la reducció de
les seves emissions es vegin diluïts dins el conjunt d’emissions
mundials. Cal recordar que els països desenvolupats van assu-
mir la responsabilitat de la reducció de les seves emissions
acceptant que els països en vies de desenvolupament no tin-
guessin cap tipus de compromís. El nou escenari amb l’elevat
increment d’emissions d’aquests països haurà de plantejar
noves vies per a la viabilitat dels acords internacionals. 
És evident que ja que ens enfrontem a un problema global i les
solucions només poden passar per la col·laboració de tots els
estats sota la direcció de les Nacions Unides, cal adoptar una
estratègia a llarg termini, basada en el principi de precaució, que
sigui concreta i ambiciosa per lluitar contra el canvi climàtic.
Així ho comencen a entendre els països més avançats del món i

així ho va explicar l’expresident nord americà Bill Clinton a la seva
intervenció a Montreal, parlant d’una altra visió de l’economia,
la que es correspon al segle XXI, a la responsabilitat social i
ambiental compartida de les nacions més avançades i dels sec-
tors econòmics més dinàmics, més innovadors i més conscients
que davant l’esgotament d’un model econòmic mundial basat
en els combustibles fòssils i en el consum creixent de matèries
primeres no renovables –i per tant cada cop més escasses- cal
canviar tant de model energètic com de producció i de consum,
i apostar fortament per les energies renovables, per l’estalvi i per
l’eficiència, i aplicar noves tecnologies i nous models econòmics.

Iñaki Gili, economista
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Notícies d’interès
– Coneixes les empreses espanyoles RENADE? On és la borsa

espanyola? Renade no és la Borsa, és un eix informàtic que
fa possible que aquest nou parquet de drets d’emissió fun-
cioni. La plataforma SendeCO2 ha pres un acord amb la
Generalitat de Catalunya i la Fundació Fòrum Ambiental, per
desenvolupar la borsa des de Barcelona. (20-12 Expansión)

– La primera borsa de drets SendeCO2, ubicada a Barcelona ha
incorporat 3 empreses catalanes, Ros Roca, Grup Hera i GBI amb
el 51% del capital. El 49% de la resta segueix controlat pels dos
fundadors R.Capella i X.Tordable. El capital, més de 1.000.000
euros, lidera el mercat mediterrani, inclòs Itàlia i Portugal. La Gene-
ralitat de Catalunya atorga l’ajuda de 200.000 euros a l’FFA, fun-
dació que promociona l’activitat de Sende CO2 (15-12 Cinco dias)

– El Registre de Kyoto, RENADE tanca el primer exercici de vida
del parquet de contaminació. (22-12 Europa Press )

– La Cimera del Clima de Montreal, dissenya el camí per reduir
les emissions mes enllà del 2012, per a 189 països i progra-
mes per al 2012 KIOTO II (12 -12 El Pais)

– Les empreses cada vegada més conscienciades dels beneficis
tant econòmics com ambientals, que representa la posada
en marxa de projectes que reduiran les emissions de CO2.
(2-12 Europa Press)

Apunts de legislació
– Està en fase d’elaboració el Pla d’Acció Europeu de Medi Ambient

i Salut per 2004-2010. La UE n’ha fet una Comunicació.

Esdeveniments
– El Banc Mundial en un estudi que ha fet públic, diu que una

avaluació estratègica de la Responsabilitat Social Corporativa,
beneficia l’eficiència empresarial (9-1-06 Europa Press)

– El GRI llença la versió provisional de la revisió de les Guies,
"G3", per iniciar el període de comentaris públics (9-1-06
Europa Press)

Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
La Comissió es va reunir el 12 de desembre amb els dos grups de
treball ja constituïts i es va començar a fer les primeres passes. Es
va acordar demanar a Iñaki Gili del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat, que va estar a tota la Conferència sobre Canvi
Climàtic a Montreal, que ens fes una visió de primera mà a petit
comitè el dia 21 de desembre. I hi vam ser gairebé tots i va ser
d’allò mes interessant, aprofitant per desitjar-nos bones festes.

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

Canvi climàtic, una visió des de Montreal
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Justificació econòmica dels
ajusts rebuts del servei 
d’ocupació de Catalunya
La secció del REA de Catalunya, amb la col·laboració d’al-
tres entitats corporatives, intervé d’una forma decisiva a
l’execució dels treballs tècnics que han de conduir al
compliment de l’aplicació de la nova normativa regula-
dora que han de seguir les entitats beneficiàries que han
rebut subvencions destinades a la formació.

El Departament de Treball i Indústria ha publicat l’Ordre
TRI/210/2005, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el règim de
justificació econòmica de les accions integrants dels diferents
programes per al desenvolupament de les polítiques actives
d’ocupació que gestiona en l’actualitat el Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC). 

L’article 3.2 de l’esmentada Ordre estableix el règim de justifi-
cació econòmica que “les entitats beneficiàries d’una o més
accions o iniciatives corresponents a una mateixa convocatò-
ria que hagin obtingut un atorgament superior a 100.000
euros, hauran de presentar una auditoria en la qual quedi
acreditada la correcta utilització dels fons públics rebuts, així
com que les despeses imputades al desenvolupament de les
accions subvencionades tenen el caràcter subvencionable i
han estat degudament liquidades”.

En aquest sentit, la secció del REA de Catalunya, amb l’objec-
te de donar suport al col·lectiu de professionals que la inte-
gren, hem elaborat, amb la col·laboració de les altres
corporacions de dret públic, el model d’informe especial de
justificació econòmica per part de les entitats beneficiàries
dels ajuts rebuts del Servei d’Ocupació de Catalunya pel
desenvolupament d’accions de formació professional. Aquest
model d’informe especial ja ha estat aprovat pel SOC, i actual-
ment s’ultimen els programes de treball a l’objecte d’assolir els
objectius proposats.

Un cop complementada tota la documentació, serà posada a
l’abast del col·lectiu del REA de Catalunya. La Secretaria del
REA de Catalunya posarà en contacte els interessats amb el
membre que s’ha designat per fer les funcions de coordinador
i informador en aquest assumpte.

Emili Vinyals i Rey
Economista-auditor 

Horwath Auditores España, SL 

Modificacions a l’informe 
de gestió - RECORDATORI

Al BOE de 31 de desembre de 2003 es va publicar la Llei
62/2003 de Mesures fiscals, administratives i d’ordre social
(també anomenada Llei d’acompanyament) que a l’article
107, apartats quatre i cinc, modifica l’article 202 del text refós
de la Llei de societats anònimes, que tracta del contingut de
l’informe de gestió.

Atès el llarg temps transcorregut des de la publicació, i que
aquestes modificacions són aplicables als comptes anuals dels
exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2005, considerem
oportú recordar a continuació l’apartat 1 (que ha estat modi-
ficat) i el nou apartat que s’inclou (el 4t.).

“1. El informe de gestión habrá de contener una exposición
fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la
sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos
e incertidumbre a los que se enfrenta.

La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhausti-
vo de la evolución y los resultados de los negocios y la situa-
ción de la sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la
complejidad de la misma.

En la medida necesaria para la comprensión de la evolución,
los resultados o la situación de la sociedad, este análisis inclui-
rá tanto indicadores clave de resultados financieros como,
cuando proceda, no financieros, que sean pertinentes respec-
to de la actividad empresarial concreta, incluida información
sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal. Se
exceptúa de la obligación de incluir información de carácter
no financiero, a las sociedades que puedan presentar cuenta
de pérdidas y ganancias abreviada.

Al proporcionar este análisis, el informe anual de gestión
incluirá, si procede, referencias y explicaciones complementa-
rias sobre los importes detallados en las cuentas anuales.
…
4. Con respecto al uso de instrumentos financieros por la
sociedad, y cuando resulte relevante para la valoración de sus
activos, pasivos, situación financiera y resultados, el informe
de gestión incluirá lo siguiente:
a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la
sociedad, incluida la política aplicada para cubrir cada tipo sig-
nificativo de transacción prevista para la que se utilice la con-
tabilidad de cobertura.
b) La exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de
crédito, riesgo de liquidez y riesgo de flujo de caja.”

Registre d’Economistes Auditors de Catalunya

Més normativa a considerar
per l’auditor: el blanqueig 
de capitals
Després l’enrenou que va implicar la llei de protecció de dades
personals, ara és el torn de la normativa de blanqueig de capitals.

El Reial Decret 54/2005, de 21 de gener (per al qual es modifi-
ca, entre d’altres, el Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de
desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blan-
queig de capitals, aprovat per el Reial Decret 925/1995, de 9
de juny), inclou, entre d’altres, als auditors, comptables externs
i assessors fiscals com a nous subjectes obligats.

L’objecte d’aquesta nota no és la de debatre la coherència o
no de la inclusió dels auditors com a nous subjectes obligats,
sinó només recordar que a hores d’ara tenim més exigències
en matèria de coneixement dels nostres clients, que cal repor-
tar al “Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capi-
tales (SEPBLAC)”, i hem de formar als nostres empleats, de
donar-nos d’alta, etc…

Per a un coneixement més gran de la normativa, podeu trobar
comentaris al respecte a la zona reservada de www.rea.es, i
a www.sepblac.es, així com la normativa íntegra. 

Registre d’Economistes Auditors de Catalunya



No
tic

ia
ri 

fis
ca

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

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

I.1. OBLIGACIÓ DE DECLARAR (Art. 97)
Les condicions que obliguen a declarar el 2006 són les matei-
xes del 2005. Les podeu consultar a la pàgina web del Col·legi
(dins l’informe complert).

I.2. INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS
Podeu consultar a la pàgina web la taula que contenen els coe-
ficients d’actualització del valor d’adquisició aplicables a les
transmissions de béns immobles, no afectes a activitats econò-
miques, que s’efectuïn durant el 2005 i el 2006 (annex 1).
NOVETAT.- L’avantprojecte de Llei aprovat pel Consell de Minis-
tres divendres dia 20 de gener de 2006, modifica a la Disposi-
ció Transitòria Novena, el règim transitori, de tal manera que,
pels elements patrimonials transmesos després del 20-01-
2006, s’haurà de distribuir linealment la plusvàlua generada. La
generada fins el 20-01-2006 és reduirà d’acord amb el règim
transitori, i la generada amb posterioritat, tributarà al 15 per
100, si la transmissió s’efectua dins el 2006 i al 18 per 100 si
la transmissió s’efectua dins el 2007.

I.3. COMPENSACIÓ FISCAL ALS ARRENDATARIS 
DE L’HABITATGE HABITUAL
La Disposició Transitòria Primera de la Llei 30/2005 manté, per
al 2005, el mecanisme de compensació que permet restar de
la quota líquida total de l’impost, després de les deduccions per
doble imposició, el 10 per 100 del import satisfet pel lloguer
durant el 2006 amb el mateix límit i condicions que pel 2005.

I.4. COMPENSACIÓ FISCAL PER DEDUCCIÓ 
EN L’ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL
Els contribuents que hagin adquirit el seu habitatge habitual
abans del dia 4 de maig de 1998 i puguin aplicar el 2003 la
deducció per inversió en habitatge habitual prevista a l’article
55.1 de la vigent Llei de l’IRPF, tindran dret a la deducció regu-
lada per la Disposició Transitòria Segona de la Llei de Pres-
supostos de l’Estat pel 2006, en la qual s’estableix un
sistema per determinar una deducció addicional sobre la
quota liquida total que serà la diferència positiva entre la
deducció que hagués correspost amb la normativa vigent fins
al 31 de desembre de 1998 i la deducció prevista per al
2005.

I.5. RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA PER MÒDULS
– L’Ordre Ministerial que regula l’aplicació d’aquest mètode

d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA,
per l’exercici 2006, va ser publicada al BOE núm. 287 de l’1
de desembre de 2005 (Ordre EHA/3718/2005, de 28 de
novembre).

– Aquesta Ordre manté la mateixa estructura de la vigent el
2005 i també les mateixes quanties monetàries dels mòduls.

– A la Disposició Addicional Primera redueix determinats
mòduls de l’IRPF i de l’IVA per a les activitats de transport, epí-
grafs 721.1., 721.2, 721.3, 722 i 757, per a l’exercici 2005.

– La Disposició Addicional Segona incorpora mesures excep-
cionals, amb vigència per l’any 2005 a l’IRPF per pal·liar l’e-
fecte del preu del gas-oil a les activitats agrícoles i ramaderes.
A més de la reducció del 35 per 100 del preu d’adquisició del
gas-oil agrícola, del rendiment net previ es podrà deduir, l’any
2005, el 15 per 100 del preu d’adquisició dels fertilitzants
necessaris per al desenvolupament de dites activitats, però
només per les factures emeses entre l’1 de gener i el 30
de juny de 2005. Amb els mateixos requisits es podrà optar
per aplicar aquesta reducció a les adquisicions de plàstics.
També s’augmenta el percentatge d’amortització de la
maquinària inclosa al grup 5 de la taula d’amortització d’es-
timació objectiva. El coeficient màxim serà del 50 per 100 i
el període màxim 6 anys.

– La Disposició Addicional Tercera incorpora per al 2006 mesu-
res excepcionals per pal·liar l’efecte produït pel preu del gas-
oil, tant a l’IRPF com a l’IVA:
– IRPF: 

Reducció de determinats mòduls per a les activitats de
transport a efectes del càlcul dels pagaments fraccionats
a fer el 2006.

– IVA:
Reducció del percentatge per determinar les quotes tri-
mestrals, el 2006, en el règim simplificat per a determina-
des activitats agràries.
Reducció del percentatge per determinar les quotes tri-
mestrals, el 2006, en el règim simplificat per a determina-
des activitats de transport.

– La Disposició Addicional Quarta estableix els següents per-
centatges per al càlcul, el 2006, de la quota meritada per
operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA en:
– Serveis de cria, guarda i engreix d’aviram: 0,047
– Activitat d’apicultura: 0,05

– La Disposició Addicional Cinquena estableix que, en la deter-
minació del rendiment net en la modalitat simplificada a les
activitats agrícoles i ramaderes durant el 2005, l’import de
l’amortització de la maquinària inclosa al grup 3 de la taula
d’amortització es quantificarà aplicant el coeficient lineal
màxim del 16 per 100.

I.6. TARIFA APLICABLE TANT EN TRIBUTACIÓ 
INDIVIDUAL COM EN TRIBUTACIÓ CONJUNTA
Les podeu consultar a la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (annex 2)

I.7. DEDUCCIONS DE LA QUOTA ÍNTEGRA AUTONÒMICA
I DEDUCCIONS DE LA QUOTA ÍNTEGRA ESTATAL
Les podeu consultar a la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (annex 3)

I.8. EL TIPUS DE GRAVAMEN PER A PERSONES FÍSIQUES
NO RESIDENTS DURANT EL 2006 SERÀ:
Les podeu consultar a la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (annex 4)

I.A. NOTES COMUNES PER A RENDA I SOCIETATS: 
I.A.1. TAULA DE COEFICIENTS DE CORRECCIÓ MONETÀRIA
La podeu consultar a la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (annex 5)

I.A.2. ACTIVITATS PRIORITÀRIES DE MECENATGE
La Disposició Addicional Desena de la Llei 30/2005, determina
quines són per al 2006 les activitats prioritàries de mecenatge
d’acord amb el que s’estableix a l’article 22 de la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fina-

Normes tributàries per l’any 2006
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litat de lucre, i eleva els percentatges i els límits de les
deduccions establertes als articles 19, 20 i 21 de l’esmentada
Llei 49/2002, en 5 punts percentuals.

II. IMPOST SOBRE SOCIETATS

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

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

II.3. PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS
Durant el 2006 els subjectes passius de l’Impost sobre Societats,
per obligació personal, així com els establiments perma-
nents de societats no residents a Espanya, seguiran efectuant
un pagament a compte de la liquidació corresponent a l’exercici
en curs el dia primer dels mesos d’abril, octubre i desembre.
L’import del pagament serà el 18 per 100 de la quota íntegra
de l’últim exercici tancat en què el termini reglamentari de
declaració estigui vençut als primers 20 dies naturals dels
mesos d’abril, octubre i desembre.
Les societats patrimonials, les agrupacions d’interès
econòmic, espanyoles i europees i les UTE, estaran obli-
gades a fer pagaments a compte en les condicions esta-
blertes amb caràcter general.

PERÍODE DE PAGAMENT
Els esmentats pagaments a compte es faran en els primers 20
dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre, i tin-
dran la consideració de deute tributari als efectes de sancions
i liquidació d’interessos de demora.

OPCIÓ: Es podrà optar – presentant mod. 036 durant el
mes de febrer - per ingressar un percentatge de la base
imposable dels 3, 9 i 11 mesos de cada any natural, i deduir
les retencions practicades sobre els ingressos i els pagaments
i ingressos a compte efectuats. La modalitat escollida per fer
el primer pagament s’haurà d’aplicar a tots els que corres-
pongui fer durant l’exercici. El percentatge serà el resultat de
multiplicar per cinc setens el tipus de gravamen corresponent
arrodonit per defecte. Això a la pràctica significa un 25 per
100. Per a les empreses de reduïda dimensió serà el 21 per
100 per als primers 90.151,18 euros de base imposable i el 25
per 100 per a la resta.

ATENCIÓ: Aquesta modalitat serà obligatòria per a les
empreses que hagin superat els 6.010.121,04 euros de
volum d’operacions, durant els 12 mesos anteriors a la data
en què s’iniciïn els períodes impositius dins del 2006.

II.4. DEDUCCIÓ PER CREACIÓ D’OCUPACIÓ PER A 
TREBALLADORS MINUSVÀLIDS (Art. 41 RD-L4/2004)
Per al 2006 i al 2005, la deducció serà de 6.000 euros per
cada persona / any d’increment de la mitjana de plantilla.
Caldrà contracte indefinit i jornada completa i només serà
aplicable quan es tracti de disminuïts contractats de confor-
mitat amb l’article 39 de la Llei 13 /1982. Els treballadors que
donin dret a aquesta deducció no es computaran als efectes
de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació, regula-
da al RDL 7/1994, de 20 de juny, al RDL 2/1995, de 17 de
febrer i a l’article 109 del RDL 4/2004.

II.5. INCENTIUS FISCALS PER A LES EMPRESES DE REDUÏDA
DIMENSIÓ 

CONCEPTES
1r. L’import net de la xifra de negoci haguda al període

impositiu immediat anterior no ha de superar els 8
milions d’euros.

2n. Si el període impositiu és inferior a l’any, l’import net de la
xifra de negoci s’ha d’elevar a l’any. Quan l’entitat sigui de
nova creació, l’import és referirà al primer període imposi-
tiu en què es desenvolupi efectivament l’activitat.

3r. La xifra de negoci es computa pel conjunt del grup de
societats o persones físiques amb parentiu en línia directa
o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins el segon grau
inclusiu, en els termes de l’article 42 del Codi de Comerç.
És a dir, posseir la majoria dels drets de vot, o facultat per
nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració.

INCENTIUS
Els podeu consultar a la pàgina web dins l’annex 8

III. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

LA TARIFA APLICABLE EL 2004-2005
La podeu consultar a la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (annex 9)

IV. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Podeu consultar a la pàgina web del Col·legi les tarifes, la quota
tributària i les reduccions a l’Annex 10.

V. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I
ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Actualització de les tarifes per la rehabilitació i transmissió de
títols mobiliaris i grandeses.

VI. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

VI.1. TIPUS IMPOSITIU APLICABLE A LA TELEVISIÓ DIGITAL
Amb efectes des de l’1 de gener de 2006, s’afegeix un núme-
ro 16è. a l’article 91.ú.2 de la Llei 37/1992 i, per tant, tribu-
tarà al 7 per 100, el subministrament i la recepció de serveis
de ràdio i televisió digital.

VI.2. EXEMPCIONS ALS LLOGUERS D’HABITATGES
Es modifica el redactat de la lletra b) de l’apartat 23è del punt
ú, de l’article 20 de la Llei 37/1992, per fer extensiva l’exemp-
ció al lloguer per entitats gestores de programes públics de
suport a l’habitatge o per societats acollides al règim especial
d’entitats dedicades al lloguer d’habitatges establert a l’Im-
post sobre Societats. 

VII. INTERÈS DE DEMORA I INTERÈS LEGAL DEL DINER

2006-2005 2004 2003-2002 2001 2000-1999

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

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

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



No
tic

ia
ri 

de
 s

al
ut Estratègies per a l’organització 

de la logística hospitalària

En aquest text es tracta de copsar algunes de les “normes”
bàsiques de la logística hospitalària que tots els centres haurien
de seguir, així com s’apunten algunes tendències actuals que
permeten millorar-ne la gestió. 

La funció principal de la logística dels productes farmacèutics
i fungibles és garantir la disponibilitat immediata tant de pro-
ductes com de servei. Així, per a una bona gestió d’un magat-
zem hospitalari cal tenir en compte el temps de resposta del
proveïdor per tal de decidir el punt de comanda. L’estoc cal
dimensionar-lo d’acord amb els criteris de racionalitat seguint
uns protocols de consum. A fi i efecte que això es produeixi,
és important comptar amb un sistema d’informació que inte-
gri l’activitat assistencial amb la logística. 

El sistema sanitari s’ha dotat d’unitats autònomes de gestió amb
l’objectiu de prendre decisions que garanteixin l’eficiència de ser-
vei per a l’usuari. El criteri principal doncs és evitar el trencament
de l’estoc i la paralització del servei. Això porta a la voluntat de
maximitzar els magatzems per maximitzar la cobertura reomplint
les existències sempre al màxim i així estalviar ensurts.

Una mala gestió té com a conseqüència una despesa superior
i la ineficiència provocada pels lliuraments amb retard als cen-
tres hospitalaris, als sanitaris, a les clíniques i a les ambulàncies
amb una baixa qualitat al servei. Cal doncs considerar l’entitat
hospitalària com un sistema integrat de petits magatzems a
cada planta que s’interrelacionen amb el magatzem central de
tot l’hospital.

Sota l’objectiu d’augmentar l’efectivitat i reduir costos, s’in-
corporen pràctiques com l’externalització dels serveis logístics
mitjançant la creació de plataformes compartides que contri-
bueixen a aconseguir economies d’escala. Aquesta externalit-
zació (outsourcing) en plataformes es recolza en el projecte de
la subcontractació d’un operador logístic.

SELECCIÓ D’UN OPERADOR

La selecció d’un operador logístic constitueix la fase crítica de tot
el procés de subcontractació. El procés de selecció definitiva
comença quan s’envien als operadors preseleccionats els check
list que s’han d’ofertar.

Un cop tinguem les ofertes caldrà determinar si l’operador té
experiència prèvia suficient per portar a terme i gestionar, amb
èxit, els serveis que al check list es proposen subcontractar.

Cal tenir en compte els següents aspectes que valorarem de
manera homogènia pel que fa a cada un dels operadors que
s’han presentat:

A) Anàlisi subjectiva a partir de la seva relació amb el centre
hospitalari.

B) Experiència de l’operador, a partir de l’anàlisi formal.
C) Coherència i capacitat de l’operador.
D) Avaluació dels mecanismes de seguiment i control.
E) Valoració econòmica dels serveis i de les condicions de pagament.

El candidat òptim serà el que millor presenti l’oferta des
d’una perspectiva econòmica, sense oblidar els aspectes de
coherència i capacitat tècnica, experiència professional i faci-
litat de relació.

ESTRATÈGIES PER A L’ORGANITZACIÓ DE PRODUCTES 
I DE MATERIALS

Les estratègies més d’avantguarda a la gestió del flux de mate-
rials impulsen un procés als graons de la xarxa i dels estocs. Es
divideix en 3 etapes:

1. Reduir al màxim els nivells existents. Seguint aquesta línia es
tendeix a reduir de manera notable el nombre de proveïdors i
confiar el transport de productes i materials a un únic trans-
portista per tal que, en una primera simplificació, dedicar-nos
a recepcionar, inspeccionar i emmagatzemar els materials,
però no a reembalar-los, ja que una vegada processats, seran
distribuïts als hospitals o als centres de consum utilitzant
també un únic transportista.

2. La idea consisteix d’eliminar el procés d’inspecció, com a con-
seqüència d’haver deixat només els proveïdors indispensables
i dins d’un clima de mútua confiança.

3. Finalment i gràcies a l’ajuda de la reenginyeria i de la filosofia
Just in Time-JIT ("just a temps"), es tractarà de suprimir els
processos de recepció i d’emmagatzematge, de manera que
es pugui processar directament el producte tal com arriba al
camió del transportista de matèries. El concepte del JIT aplicat
als aspectes intangibles de la prestació: els estocs al sector ser-
veis, són demanda no satisfeta.

CROSS – DOCKING (Reexpedició) 

Es tracta d’un procés logístic concebut per eliminar tots els estocs
que hi ha enmig d’una cadena de subministrament, de manera
que es pugui assegurar a cada moment un flux continu de mer-
caderies.

La reexpedició (cross-docking) és un procés realitzat a centres de
distribució i/o plataformes, generalment llogades o subcontrac-
tades a operadors logístics, on la mercaderia que entra des de
diferents punts d’origen és manipulada i reenviada a altres punts
de lliurament, sense la necessitat d’emmagatzemar-la.

L’àmbit de les operacions pot ser entre un nombre determinat de
fabricants i un únic centre hospitalari que gestioni la plataforma,
o bé, un nombre determinat de fabricants i diversos centres hos-
pitalaris que en aquest cas la gestió de la plataforma seria feta
per un operador logístic. En aquest segon cas és on tindríem
majors beneficis aconseguint sinèrgies importants entre ambdós
costats de l’operació.

El sistema sanitari català ha anat assumint aquestes innovacions
de gestió logística de forma gradual, però cal seguir treballant
per millorar aquesta fase de producció de serveis per la seva
importància estratègica en sanitat. 

Ignasi Ros Torres
Economista

Reflexions entorn l’economia de la salut i una gestió eficient 
del nostre sistema sanitari
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Quadern de navegació 
20 ANYS DE VIRUS INFORMÀTICS

Aquest passat mes de gener s’han
complert vint anys d’existència de
virus informàtics. Va ser el 19 de
gener de 1986 quan dos informàtics
paquistanesos van llançar el progra-
ma BRAIN amb la intenció de prote-
gir un complex programa informàtic

mèdic. Sense voler van crear el que es coneix com el primer
virus informàtic. Després de 20 anys, els virus no sols continuen
existint sinó que han evolucionat. Avui ja no es parla només de
virus sinó també d’espies i segrestadors d’ordinadors i és que
internet hi té molt a veure amb la propagació d’aquests ele-
ments entre els ordinadors que accedeixen a la xarxa.

Us recomanem la lectura d’un article publicat a les pàgines de
tecnologia d’El País que fa un repàs extens a la història dels virus.
El trobareu a: http://www.elpais.es/articulo/elpportec/
20060120elpepunet_2/Tes/internet/anos/virus/PC

ELIMINAR EL SISTEMA ANTICÒPIA DE SONY 

Molts de vosaltres ja sabeu, ha sortit a tots els mitjans de comu-
nicació, Sony havia dotat molts dels seus CD d’un sistema
anticòpia. Aquest sistema s’instal·lava sense l’autorització del
propietari del PC i deixava “oberts” forats que permetien l’ac-
cés extern als PC, i donaven lloc a virus que aprofitant aquest
forat de seguretat, envaïen el PC. Aquest fet va revertir negati-
vament contra Sony que va rebre un allau de denúncies. Final-
ment la firma asiàtica va decidir retirar els CD dotats d’aquest
sistema i distribuir per internet un programa que desisntal·lava
el sistema anticòpia i reparava els forats de seguretat. Aquest
programa es pot obtenir a http://cp.sonybmg.com/xcp.

ALTRES MESURES DE SEGURETAT. FLASH I REALPLAYER

Moltes pàgines web disposen d’animacions fetes en Flash. Per
poder-les veure, cal instal·lar un pluggin al navegador. Normal-
ment aquests petits programes que no donen problemes, no s’ac-
tualitzen a noves versions. Doncs bé, Macromedia, el fabricant
de la tecnologia Flash, ha anunciat recentment que les versions
6 i 7 tenen una petita errada de seguretat i recomanen instal·lar
la versió 8 que té aquesta errada corregida. L’adreça per fer aques-
ta actualització és http://www.macromedia.com/go/getflash.

Un altre dels fabricants de programes que ha anunciat problemes
de seguretat als seus productes és Real. Concretament els pro-
grames RealPlayer i Real One Player tenen uns forats de seguretat
que cal corregir instal·lant un petit pegat que es pot baixar des de
la següent adreça: http://service.real.com/realplayer/security.

EL PHISING

Ja hem parlat en aquest espai algun cop del phising aquest sis-
tema d’estafa cibernètica que busca capturar dades bancàries
mitjançant correus electrònics que remeten a falses pàgines
web de bancs. A Espanya, els més afectats són el BBVA i
Banesto tot i que hem detectat altres entitats. Referent a
aquesta pràctica, us recomanem un article molt complert
publicat a la web de l’Asociación de Internautas (el podeu trobar
a http://www.internautas.org/html/3413.html) que repas-

sa la vulnerabilitat dels navegadors i remet a consells de com
evitar que aquest tipus d’estafa ens pugui afectar.

FESINTERNET SE CELEBRARÀ ENTRE EL 2 I EL 17 DE MAIG

FesInternet (www.fesinternet.net), la festa d’Internet de
Catalunya, se celebrarà aquest any del 2 al 17 de maig, coin-
cidint amb el darrer dia del “Dia Mundial d’internet”. 

Durant quinze dies se celebraran activitats relacionades amb la
xarxa a diferents poblacions, amb la voluntat de divulgar i
aconseguir nous internautes. 

BARCELONA PRESENTA UN MODEL D’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA 

El Pla Estratègic de Sistemes d’Informació presentat per l’Ajunta-
ment de Barcelona prioritza un model d’administració electrònica
basada en el ciutadà. L’objectiu, va explicar José Ramon Rodrí-
guez, gerent adjunt d’Organització i Sistemes d’Informació del
consistori barceloní, és simplificar els tràmits per la via electròni-
ca i eliminar la burocràcia. La intenció és que, a partir del maig del
2007, el 80% dels tràmits municipals es puguin fer des de la web.

Al mateix temps que es coneixia aquesta notícia divulgada per
l’Ajuntament de Barcelona, s’ha sabut que 10 municipis de Cata-
lunya (Cassà de la Selva, Bescanó, les Preses, Palamós, Sant Hilari
de Sacalm, Santa Coloma de Farners, Vilablareix, Puigcerdà, Quart i
Besalú) s’han integrat a la plataforma Digirnet (www.digirnet.com),
d’administració electrònica, gràcies a la qual els ciutadans d’aques-
tes poblacions poden fer tràmits per via electrònica, ja sigui amb
el mòbil o internet. Entre les gestions que poden fer hi ha sol·lici-
tuds administratives, reserves d’espai públic i empadronaments.

LA WEB RECOMANADA: ELS PREUS DELS CARBURANTS

Tal com va l’evolució del preu del petroli i la repercussió que té
a l’economia, qui més qui menys, sempre busca la benzinera
més econòmica per emplenar el dipòsit del cotxe. Doncs bé, el
Ministeri d’Indústria ha creat una pàgina web on, província a
província i població a població, ofereix informació dels preus
dels carburants a les estacions de servei, a part de donar accés
a un informe sobre l’evolució del preu del carburant. 

L’adreça de la web és: http://www6.mityc.es/energia/
hidrocarburos/carburantes/index.asp

Departament d’Informàtica 
del Col·legi d’Economista de Catalunya
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Cursos març-abril 2006
Gestió per processos i gestió 
de processos
Durada: 14 hores
Dates: 14 i 15 de març de 2006
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 18.00 hores

Proveir als assistents de la metodologia i dels elements de refle-
xió necessaris per: 
– Aplicar un enfocament basat en sistemes com a base per al

desenvolupament de la gestió per processos. 
– Practicar el procés de disseny de processos a partir de la utilit-

zació del llenguatge IDEF0. 
– Practicar l’alineació de processos i la identificació d’indicadors

de rendiment quant a efectivitat i eficiència. 
– Saber com implementar una sistemàtica de gestió de processos,

que asseguri l’enfocament a resultats, i la responsabilització de
les persones en la millora contínua d’aquests. 

Canviar a la gestió integrada 
amb un ERP
Durada: 20 hores
Dates: del 22 de març al 5 d’abril de 2006
Horari: dilluns i dimecres de 17.30 a 21.30 hores

El canvi tecnològic incideix a tots els nivells de l’activitat de l’empre-
sa i, per descomptat a la gestió. Les paraules claus per aprofitar-lo són
integració i canvi, la primera com a sinònim d’eficàcia, la segona amb
significat de renovació. Tanmateix, és reconegut l’alt nombre de fra-
cassos que es produeixen en la informatització integral d’una empresa.
En aquest sentit, el curs pretén oferir les bases per a una estratègia
d’èxit en la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió mitjançant
un ERP a partir de la Direcció des de l’Usuari. Amb aquesta finali-
tat s’aportarà abundant material d’acció i de reflexió per a la gestió
concreta del canvi: factors d’èxit, prevenció d’errors típics i ni tan
típics, diagnosi i "teràpies" contra les dificultats, recursos i iniciati-
ves amb un alt valor resolutiu i positivador del procés.

Curs de control de gestió. 
Control pressupostari
Durada: 58 hores
Dates: del 23 de març al 16 de maig de 2006

L’èxit i supervivència de qualsevol empresa requereix la implan-
tació d’un control adequat de la seva gestió. 
El control de gestió està centrat en l’avaluació de l’avui enfront
a la previsió, però també s’ha de pensar en el mig i llarg termi-
ni, és a dir, anticipar el demà d’acord amb el que s’està i el que
no s’està fent avui, garantint la recerca d’un resultat global òptim
de la companyia i/o de les seves unitats descentralitzades. Per
això és imprescindible dissenyar els sistemes de control en rela-
ció a les necessitats específiques de cada organització. 
Les noves tendències en el camp de la gestió empresarial abo-
guen per la incorporació de models de gestió basats en els acti-
vitats (ABC) com a solució als problemes que comporta
l’aplicació de models de costos tradicionals. 

Els objectius d’aquest curs de control de gestió pressupostari són
els de disposar d’una metodologia per dissenyar models de cos-
tos basats en les activitats, disposar d’una eina informàtica per
implantar aquests models i poder utilitzar-la en el desenvolupa-
ment de l’activitat professional i empresarial i optimitzar la ren-
dibilitat empresarial, a través del domini de la gestió suportant la
presa de decisions en una informació eficaç i adequada.

Seminari sobre l’IRPF: 
campanya de renda 2005
Durada: 28 hores
Dates: del 15 d’abril al 16 de maig de 2006
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores

Dins del marc de la campanya de renda, la Comissió d’Assessors
Fiscals organitza aquest seminari amb l’objectiu de concentrar,
des d’un punt de vista eminentment pràctic, el tractament i la con-
fecció de les declaracions de renda de l’exercici 2005. El temari
del curs és un repàs complet de la legislació referent a l’IRPF. 
Dins de les sessions es realitzaran una sèrie de supòsits pràctics,
seleccionats amb la intenció d’aclarir determinats aspectes de la
matèria.

Curs de determinació i anàlisi 
de costos
Durada: 48 hores
Dates: del 19 d’abril al 17 de maig de 2006
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 18.00 a 22.00 hores
Aquest curs de determinació i Anàlisi de Costos integrat dins del
Programa General de Comptabilitat Professional, comprèn de
manera sistemàtica la consideració dels coneixements necessaris
per a la implantació i per al desenvolupament d’un sistema de
costos en una unitat econòmica, sigui quina sigui la seva natu-
ralesa, la seva activitat o la seva dimensió. 
La temàtica a desenvolupar comprèn, d’una banda, el bagatge
conceptual necessari per establir la línia de raonament adequa-
da que es pretén exposar de manera interactiva i es dirigeix cap
a l’anàlisi d’aquelles aplicacions concretes que resultin més sig-
nificatives per als assistents, la participació dels quals es fona-
mentarà al llarg de tot el curs. 
D’altra banda, en cadascun dels estadis que comporta la determina-
ció dels costos, s’estudiarà la utilització de la informació necessària i
es realitzaran, de manera detallada, els diferents criteris de possible
aplicació, tot comparant les seves conseqüències amb les propostes
i les resolucions d’exercicis numèrics que permetin qualificar-les. 
Finalment cal assenyalar que el programa inclou un estudi dels
costos predeterminats, com a eina de gestió d’indubtable eficàcia
gràcies a l’anàlisi de les desviacions més significatives; com també
la consideració dels esquemes de desenvolupament comptable
necessaris per al tractament de la comptabilitat analítica.

Màrqueting per a no comercials 
Durada: 16 hores
Dates: 6, 8, 13 i 15 de març de 2006
Horari: de 17.00 a 21.00 hores
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Perspectiva històrica 

A final dels anys 70 i principi dels 80, la
incorporació del Japó al mercat amb pro-
ductes que evidenciaven nivells alts d’efec-
tivitats i eficiència, va fer que els occidentals
miréssim quins eren els elements que habi-
litaven aquesta capacitat, i vam descobrir
l’aplicació d’una sèrie de conceptes avui
anomenats conceptes d’excel·lència.
Conceptes d’excel·lència
• Orientació als resultats
• Orientació al client 
• Lideratge i coherència
• Gestió per processos i fets
• Desenvolupament i implicació 

de les persones
• Procés continu d’aprenentatge, 

innovació i millora
• Desenvolupament d’aliances 
• Responsabilitat social de l’organització
A tall de resposta, les empreses van desen-
volupar programes de Qualitat Total, que
van impulsar els canvis necessaris per inte-
grar l’aplicació dels conceptes esmentats.
No obstant els esforços dedicats en aquests
programes, els reultats obtinguts no van ser
consistents en el temps. Va ser a final dels
80, quan es va evidenciar que la integració
dels conceptes d’excel·lència, no era com-
patible amb el model de gestió que existia,
que era conseqüència de l’evolució de la
gestió científica de Taylor, dissenyada per
produir en cadena productes en sèrie.
Aquesta incompatibilitat va plantejar la
necessitat de disposar d’un nou model de
gestió d’acord amb els temps actuals, que
servís de referència per a les empreses que
volien assegurar la seva competitivitat, a par-
tir de l’aplicació dels conceptes fonamentals
d’excel·lència. Als Estats Units va aparèixer el
model Malcolm Baldrige i a Europa l’any
1989 de la mà de l’EFQM (European Foun-
dations for Quality Management) va aparèi-
xer el model europeu d’excel·lència.

El model europeu d’excel·lència
El model estableix una sèrie de 24 elements
de gestió de l’activitat, anomenats agents, i 8
elements de gestió de mesurament, anome-
nats resultats. La implantació a l’empresa
dels elements de gestió establerts pel model

desenvolupa gradualment una cultura d’a-
cord amb els conceptes d’excel·lència.
La figura mostra l’agrupació dels elements de
gestió en 9 criteris: 5 agents i 4 resultats. Tan-
mateix el model planteja una lògica de gestió,
anomenada REDER, basada en la millora con-
tínua i que aplica tant al conjunt del model
com a cadascun dels elements que el formen.
L’ús del model es duu a terme mitjançant
un procés d’autoavaluació, que compara
els elements de gestió aplicats a l’empre-
sa, respecte dels elements i la lògica apor-
tats pel model. Aquest procés determina
els punts forts i les àrees de millora exis-
tents quant a excel·lència.
Amb la finalitat de poder prioritzar les
àrees de millora identificades a l’autoava-
luació, el model assigna diferents pesos
als criteris establerts, en funció del paper
facilitador de l’avenç en el desenvolupa-
ment de la cultura d’excel·lència.
Els principals criteris agents quant a pes són
els processos, i el lideratge. Si bé el lideratge,
és l’element on resideix el poder per iniciar
una transformació del model de gestió i la res-
ponsabilitat de consolidar-lo, són els procesos
l’element facilitador del procés de canvi.
La gestió per processos, parteix d’entendre el
conjunt de l’organització com un conjunt inter-
relacionat de tasques, l’execució de les quals
és la generadora dels resultats desitjats. Con-
seqüentment, controlar els processos és la
clau per poder enfocar l’actuació, mesurar els
resultats, avaluar i implicar les persones per
millorar la competitivitat de l’organització.
En resum, liderar l’equip humà i organitzar-
se a partir de la gestió dels processos, són
bases per a l’avenç cap a l’excel·lència.

Josep M. Costa Estany
Director de Costa Associats

Membre de la xarxa de consultors EFQM
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El model europeu d’excel·lència empresarial

Gestió per processos i gestió 
de processos
Data: 14 i 15 de març de 2006
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 18.00 h

Model EFQM d’excel·lència 
empresarial
Data: 4 de maig; 27 i 28 de juny de 2006
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 18.00 h

Altres cursos 
març-abril 2006
Procediments d’auditoria de comptes
anuals consolidats
Durada: 6 hores
Dates: 2 i 7 de març de 2006
Horari: de 17.30 a 20.30 hores
Due diligence comercial i estratègia 
de comunicació en la compravenda 
Durada: 8 hores
Dates: 7 i 9 de març de 2006
Horari: de 17.30 a 20.30 hores
Curs de fiscalitat de l’empresa
Durada: 33 hores
Dates: del 8 al 30 de març de 2006
Horari: dilluns, dimecres i dijous 

de 19.00 a 22.00 hores
Gestió de problemes i presa de decisions
Durada: 7 hores
Dates: 9 de març de 2006
Horari: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 hores
Curs de formació de la Guia d’auditoria.
Cas pràctic i presentacions
Durada: 16 hores
Dates: 13 i 14 de març de 2006
Horari: de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00
Due diligence legal
Durada: 8 hores
Dates: 14 i 16 de març de 2006
Horari: del 16.30 a 20.30 hores
Llei general tributària: nou Reglament de
revisió en via administrativa
Durada: 4 hores
Dates: 15 de març de 2006
Horari: de 17.00 a 21.00 hores
Formalització del procés de compravenda:
cartes i contractes
Durada: 4 hores
Dates: 21 de març de 2006
Horari: de 16.30 a 20.30 hores
Fiscalitat de productes financers,
d’assegurança i de previsió
Durada: 14 hores
Dates: 28 i 30 de març; 4 d’abril de 2006
Horari: de 9.15 a 14.00 hores
El nou Règim de facturació: aspectes
pràctics, comptables i fiscals
Durada: 4 hores
Dates: març de 2006
Eines i solucions jurídiques 
per a situacions de morositat
Durada: 4 hores
Dates: març de 2006
L’empresa davant la nova Llei concursal
Durada: 7 hores
Dates: 5 d’abril de 2006
Horari: de 18.00 a 22.00 hores
Cas pràctic de compravenda d’empreses:
negociació i gestió del canvi
Durada: 8 hores
Dates: 18 i 20 d’abril de 2006
Horari: de 16.30 a 20.30 hores
Seminari de l’Impost sobre societats
Durada: 30 hores
Dates: del 24 d’abril al 29 de maig de 2006
Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 22.00 hores
Curs de fiscalitat immobiliària
Durada: 18 hores
Dates: del 24 d’abril al 10 de maig de 2006
Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 22.00 hores
Gestió de capital intel·lectual
Durada: 7 hores
Dates: abril de 2006

Lideratge

Persones

Política
i estratègia

Aliances
i Recursos

Persones
Resultats

Clients
Resultats

Societat
Resultats

Processos
Rendiment
Resultats

Clau

Innovació i aprenentatge

Agents Resultats



30 de novembre

Tancament Fiscal de l’Exercici 2005, orga-
nitzat per la seu de Tarragona del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Joan
de Figarolas Bosch, economista i advocat.

12 de desembre

Conferència “Un any de gestió del Grup de
Treball d’Economistes Administradors Con-
cursals (GTEAC)”, organitzada pel Grup
de Treball d’Economistes Administradors
Concursals del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec del Sr. Joaquim Lladó,
president del GTEAC, acompanyat del Sr.
Melcior Viloca i del Sr. Àngel Miró.

13 de desembre

Inici del curs Règim Sancionador.Reglament
de la Llei general tributària, organitzat per la
seu de Tarragona del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec del Sr. Ignasi Ciutad
Cura, inspector d’Hisenda de l’Estat i cap
d’equip de l’Oficina Nacional d’Inspecció.

13 de desembre

Mòduls, organitzat per la seu de Girona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. José Pinto, servei d’inspecció
de l’Agència Tributària.

13 de desembre

Segona Assemblea ordinària de col·legiats
de l’exercici 2005 per a l’aprovació del
pressupost del exercici 2006.

15 de desembre

Conferència sobre“Comentaris a la norma-
tiva de Blanqueig de Capitals segons la Llei
19/1993”, organitzada per la Secció del
REA a Catalunya, a càrrec del Sr. Enric
Olzina Sargatal, director del departament
de Financial Advisory Services de KPMG
Audirores SL. Va presidir l’acte el Sr. Joan
Amat, economista auditor, president del
Comitè Gestor del REA a Catalunya i el va
moderar el Sr. Emilio Álvarez, economista
auditor, secretari del Comitè Gestor del
REA a Catalunya.

15 de desembre

Presentació del Treball “Innovació de pro-
ducte i exportacions: l’experiència de les
manufactures espanyoles”, organitzada
per la Comissió d’Economia Industrial,
Innovació i Localització, a càrrec del Sr.
Bruno Cassiman, de l’IESE.

20 de desembre

Sessió temàtica sobre: “Novetats en decla-
racions informatives i altres temes de ges-
tió tributària”, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr. Gonzalo
García de Castro, cap de gestió de l’AEAT
de Barcelona.

21 de desembre

Presentació de la nova publicació de l’AC-
CID “Aspectos fiscales y contables de las
NIC/NIIF”,organitzada per la Comissió de
Comptabilitat i ACCID, a càrrec del Sr.
Ferran Termes, president de l’ACCID, del
Sr. Oriol Amat, economista, catedràtic de
la Universitat Pompeu Fabra i del Sr. José
Manuel Lizanda, cap d’Unitat Regional
d’Inspecció de la Delegació Especial de
Catalunya i autor del llibre.

9 de gener

Seminari sobre “Estat actual de la reforma:
la introducció de les NIC al nou pla gene-
ral”, organitzat per la seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec de la Sra. Soledad Moya, econo-
mista i professora de la UPF.

12 de gener

Sessió temàtica sobre “Problemàtiques
de la consideració de grup de societats a
l’IAE”, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr.
Antoni Cepa, cap de servei d’Inspecció
Tributària de l’OALGT de la Diputació
de Barcelona.
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16 de gener

Conferència sobre “Vigència del Projecte
Finance”, organitzada per la Comissió d’E-
conomia Financera, a càrrec del Sr. Xavier
Farriols, cap de finançament de projectes
de Caixa Catalunya.

17 de gener

Sessió temàtica sobre “Procediment espe-
cial de revisió i recursos de reposició.Anà-
lisi del nou RD 520/2005 que desenvolupa
la Llei General Tributària”, organitzada per
la Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec
del Sr. Eduard Barrachina Juan, magistrat
per oposició de la secció quarta Conten-
ciós Administratiu del Tribunal de Justícia
de Catalunya.

18 de gener

Dinar col·loqui “Els business angels: una
alternativa de finançament innovadora”
organitzat pel Fòrum Economistes en Mer-
cats Financers, a càrrec del Sr. Albert
Colomer, director de la xarxa catalana
BANC i membre de la Junta Directiva de
la xarxa europea EBAN i del Sr. Jordi Clos,
coordinador de la xarxa catalana BANC.

Va presidir l’acte la Dra. Montserrat Casa-
novas, catedràtica d’Economia Financera i
secretària de la Junta de Govern del
Col·legi.

19 de gener

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

24 de gener

Inici del curs “Presentacions efectives.
Com parlar en públic”, organitzat per la
seu de Girona del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec de la Sra. Joana Fri-
gole, consultora de recursos humans, lli-
cenciada en psicologia i gerent de perfil
consultoria de RH.

26 de gener

Roda de premsa per presentar l’Índex d’Ex-
pectativa Borsària dels Economistes (IEBE)
corresponent al 1r trimestre del 2006.

30 de gener

Debat sobre el futur de la Unió Europea.
Presentació del llibre:“Europa,de l’impuls a
la incertesa”,organitzat per la Comissió Unió
Europea, a càrrec del Sr. Manuel Camós,
director de la representació de la Comissió
Europea a Barcelona, del Sr. Joaquim Millán,
secretari general del Consell Català Movi-
ment Europeu, i del Sr. Xavier Ferrer, eco-
nomista i politòleg. Autor del llibre. Va
moderar l’acte el Sr. Lluís Falgàs, periodis-
ta, director i presentador del programa “135
escons” de la 2 de TVE i articulista d’El Punt.

Documents de treball
a disposició dels
col·legiats
En aquest període s’han posat a dis-
posició 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:
– Llibre "Memoria de sostenibilidad.

Aspectos económicos Financieros".
Autors: Iñaki Gili, Marta Roca i
Josep M. Salas. Podeu pasar a reco-
llir-lo per la seu del Col·legi fins a
finalitzar existències.

– Documentació aportada pel Sr. Gon-
zalo García de Castro, cap de gestió
de l’AEAT de Barcelona, amb motiu
de la sessió temàtica “Novetats en
declaracions informatives i altres
temes de gestió tributària”del passat
20 de desembre organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Anto-
ni Cepa, cap del Servei d’Inspecció
Tributària de l’OALGT de la Diputació
de Barcelona, amb motiu de la sessió
temàtica “Problemàtiques de la consi-
deració de grup de societats a l’IAE”
del passat 12 de gener organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals.



La Generalitat ha destinat 71 milions
d’euros als plans d’R+D+I els darrers
dos anys

Les xarxes de trans-
ferència tecnològica
del CIDEM, sistema
eficaç per fomentar la
innovació empresarial
L’objectiu del sistema de transferència tec-
nològica és aconseguir que les empreses
catalanes puguin ser competitives, tant les
de dimensions més reduïdes (PIME) com
les grans companyies que tenen negocis a
nivell mundial.

El govern català s’ha marcat com a repte
que la inversió en R+D+I de Catalunya
sigui al 2008 el 2% del Producte Interior
Brut català, i que els diners destinats a
transferència tecnològica siguin del 5%.

El Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial (CIDEM) aposta fort pel siste-
ma català de transferència tecnològica i del
coneixement,per tal de coordinar els àmbits
de la ciència, la tecnologia i l’empresa.

El sistema català de transferència tecnolò-
gica i del coneixement, format per dife-
rents xarxes, permet a les empreses,
universitats i centres d’investigació trans-
ferir informació sobre avenços tecnolò-
gics. Durant els darrers dos anys, el
Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat ha destinat 71 milions d’euros

als plans d’R+D+I, diners que han estat
repartits entre 1.111 projectes. Aquesta
inversió es preveu que s’incrementi de
manera considerable, tenint en compte la
importància que té cada vegada més la
innovació tecnològica. Segons el director
del CIDEM, Agustí Segarra, “Catalunya ha
de fer un esforç per aconseguir un nivell
d’R+D+I similar al dels països més
avançats d’Europa, per arribar a ser una
economia competitiva al món”.

El sistema de transferència tecnològica
està format per cinc xarxes diferents, divi-
dides en dos canals. El primer (techno-
logy push) està dedicat a difondre els
nous coneixements i les noves tecnolo-
gies aconseguides en el món científic, per
tal que les empreses en tinguin coneixe-
ment i puguin utilitzar-les. El segon canal
(market pull) seria el que serveix per aju-
dar a les empreses que volen desenvolu-
par projectes de recerca o busquen
assessorament per definir estratègies d’in-
novació. 

Les cinc xarxes del sistema català de
transferència tecnològica 

Al primer grup (technology push) hi ha la
Xarxa de Trampolins Tecnològics (XTT),
que fomenta la creació de noves empreses
basades en la tecnologia i el coneixement,
iniciatives que normalment sorgeixen a les
universitats i a les escoles de negoci cata-
lanes. Aquesta eina del CIDEM és molt útil
per a tots els emprenedors que volen
engegar nous projectes tecnològics i que
necessiten assessorament en aquest camp.
En un principi la xarxa estava formada per
set universitats catalanes, i actualment ja
disposa de nou trampolins, que serveixen
per captar nous projectes, assessorar-los i
convertir-los en una ferma iniciativa
empresarial. Al 2004 es van presentar 276
projectes, 29 dels quals van acabar con-
vertint-se en empresa.

Al segon canal (market pull) hi ha quatre
xarxes: la de centres de suport a la inno-
vació tecnològica (XIT), la de centres tec-
nològics (XCT), la xarxa de centres de
difusió tecnològica (XCDT) i, finalment, la
d’assessors tecnològics (XAT). 

La xarxa de centres de suport a la innova-
ció tecnològica té com a objectiu identifi-

car aquells grups científics que destaquen
en la seva especialitat i que tenen volun-
tat de col·laborar en projectes de recerca.
Posteriorment, es transforma aquest grup
en una unitat de serveis a les empreses,
deixant en cap cas de banda la seva tasca
investigadora. Per tant, la xarxa IT serveix
per facilitar la transferència tecnològica
entre el món científic i l’empresarial.
Actualment 73 centres formen part d’a-
questa xarxa, la majoria provinents de deu
universitats catalanes. Durant el 2004
s’han signat 551 contractes d’investigació
amb 460 empreses.

La segona xarxa que hi ha en aquest canal
és la de centres tecnològics, que des del
2004 funciona com una agrupació dels
principals centres de suport tecnològic de
Catalunya. El seu objectiu és proporcionar
serveis de recerca i desenvolupament a
les empreses. Actualment hi ha sis espais
adherits a aquesta xarxa: el de motllos i
matrius de Cerdanyola del Vallès; el de
materials i medi ambient de Manresa; el
de pells, adobats i annexos d’Igualada; el
tèxtil de Terrassa i de Mataró; i el de l’au-
diovisual de Barcelona. La Generalitat ha
previst crear-ne de nous a Viladecans
(aeronàutica), el Prat (logística), Reus
(nutrició i salut), Lleida (tecnologies agro-
alimentàries), Girona (tecnologies de l’ali-
mentació), Barcelona (TIC i automoció),
Tarragona (química) i el CT automoció.

Una altra xarxa del market pull és la de
centres de difusió tecnològica, a partir de
la qual el que es pretén és millorar la
competitivitat empresarial. En definitiva,
la XCDT serveix per apropar a les empre-
ses les tecnologies aplicades al seu sector.
Com a exemples d’aquesta xarxa hi hau-
ria el centre Eduard Soler de Ripoll (vin-
culat al sector metall-mecànic), l’Institut
català de la vinya i el vi de Reus i Vila-
franca del Penedès, Fitex d’Igualada (sec-
tor tèxtil) i Fundació CECOT Innovació de
Terrassa (tecnologies de la informació i la
comunicació). 

La darrera xarxa és la d’assessors tecnolò-
gics, integrada per 12 assessors que s’en-
carreguen de fomentar la recerca i la
innovació a les empreses. Es tracta de
professionals amb experiència industrial,
especialistes que s’ubiquen en entitats
intermèdies, pròximes al teixit empresa-
rial. Així doncs, hi hauria assessors tec-
nològics en entitats com la CEPTA
(Confederació empresarial de la província
de Tarragona) o la Cambra de Comerç de
Barcelona. Des de l’any 2003 fins el pri-
mer semestre 2005 s’han visitat 1.600
empreses, s’han fet 600 assessoraments
tecnològics i 350 projectes d’R+D+I.

Sergi Mesquida
Director de Transferència Tecnològica
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Col·laboracions 



NOUS CONVENIS 
DE COL·LABORACIÓ

El Col·legi ha signat 
convenis de col·laboració
amb aquestes empreses
per tal de poder oferir-vos
una oferta de productes
molt competitives



La escuela de Salamanca.
Una interpretación 
de la teoría monetaria
española 1544-1606
Autor: Marjorie Grice-Hutchinson

Editorial: Caja España. Obra Social

El lector tiene entre
sus manos la primera
edición en español de
The School of Salaman-
ca. Readings in Spa-
nish Monetary Theory,
1544-1605 (Oxford,
Clarendon Press, 1952),
monografía con la que

inició Majorie Grice-Hutchinson sus estu-
dios sobre el pensamiento económico
castellano de los siglos XVI y XVII. Gra-
cias a este libro de uno de los hispanistas
más sobresalientes de la segunda mitad
del siglo XX, la Escuela de Salamanca
aparece en las monografías y manuales
foráneos de Historia del Pensamiento
Económico en la actualidad.

La presente edición va precedida de un
estudio introductorio de los profesores Luís
Perdices de Blas y John Reeder ara esta edi-
ción contextualiza magistralmente el traba-
jo de Marjorie Grice-Hutchinson y refuerza
el interés de su publicación al aportar ele-
mentos interpretativos esenciales y dotarle
de la necesaria perspectiva temporal.

Índice de presión
ambiental
Document d’Economia
Industrial número 23

Autors: 
Manuel Ludevid,
Álvaro Feliu 
i Assumpta Amat

Editorial: 
Centre d’Economia
Industrial

Europa de l’impuls 
a la incertesa
Autor: Xavier Ferrer

Editorial: Editorial Mediterrània

En aquest llibre l’autor
ens descriu, a partir d’arti-
cles d’opinió publicats a
El Punt, el que ha passat
a l’entorn de la Unió Eu-
ropea en els darrers dos
anys. Ens trobem davant
d’una bona eina per en-

tendre les situacions que s’han creat des
de l’impuls que va representar la presenta-
ció del projecte de Constitució europea a
final de 2003, fins als moments d’incertesa
en què ens trobem actualment.

El llibre es presenta en sis àrees específi-
ques que mantenen una unitat global. Es
reflexiona sobre Catalunya i Europa, es des-
criuen aspectes de les institucions europees
i de la societat civil, es valora la incidència
de l’economia, s’analitzen els fets més relle-
vants a l’entorn de la Constitució europea,
s’opina sobre diferents moments de la polí-
tica europea i mundial i, finalment, es fa
una valoració dels reptes que, a mig termi-
ni, té plantejats la Unió Europea.

La internacionalización
de la empresa española
en los nuevos estados
miembros de la UE:
guía práctica
Document d’Economia
Industrial número 24

Autors: 
Olga Mihaescu, 
Alex Rialp 
i Josep Rialp

Editorial: 
Centre d’Economia
Industrial

Sucedió en Wall Street
Autor: Agustí Sala

Editorial: Ediciones Robinbook

A lo largo de la histo-
ria ha quedado claro
que los triunfos em-
presariales no forman
parte inamovible del
destino. En unas oca-
siones son fruto del
tesón y de planes muy
meditados, y en otras,

de algo tan prosaico y terrenal como la
suerte. Les sorprendría saber que, en la
mayoría de los casos, los grandes éxitos
han sido fruto de meras casualidades o,
incluso, de aparentes errores.
En este libro se ha tratado de recopilar
tanto ejemplos de los más grandes éxitos
empresariales como de los más estruen-
dosos fracasos. De todo se aprende. Ni
están todos los que son, ni son todos los
que están, pero, sin duda, los que hay son
una buena muestra de ellos.

Avatares de un 
burgués de Barcelona
Autor: Antoni Serra Ramoneda

Editorial: Planeta

Llibre recentment pu-
blicat en el que Anto-
ni Serra Ramoneda fa
un repàs de la seva
vida personal i labo-
ral amb un estil molt
amè, i on hi surten
molts personatges, so-
bretot economistes
(alguns d’ells catedrà-

tics), polítics, empresaris... que han tingut
un protagonisme cabdal en la nostra socie-
tat. D’altra part, en el llibre es reflecteix la
seva personalitat, ja que el relat de les seves
experiències respon exactament a la forma
que té ell d’expressar-se. En definitiva, és
un llibre interessant que no poden deixar
de llegir ja que en ell s’hi troben les claus
per poder comprendre millor la societat
que ens ha tocat viure.
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Agenda març 2006
ORGANITZA DIA HORA LLOC

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

AULA D’ECONOMIA

COMISSIÓ D’ASSESSORS 
EN LA CREACIÓ 
D’EMPRESES

COMISSIÓ D’ASSESSORS 
FISCALS

COMISSIÓ D’ECONOMIA
DEL CONEIXEMENT

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
I SOSTENIBILITAT

COMISSIÓ D’ECONOMIA
INDUSTRIAL

COMISSIÓ D’ECONOMIA
TERRITORIAL I URBANA

COMISSIÓ
UNIÓ EUROPEA

FÒRUM ECONOMISTES 
EN MERCATS FINANCERS

JUNTA DE GOVERN

SECCIÓ REA CATALUNYA

SEU DE GIRONA

SEU DE TARRAGONA

• 2 de març 17.30 h Aula 2
Procediments d’auditoria de comptes anuals consolidats

• 7 de març 16.30 h FIATC
Due diligence comercial i estratègia de comunicació en la compravenda

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

• 8 de març 17.00 h Sala d’Actes
Nou reglament de recaptació

• 9 de març 09.30 h Aula 1
Gestió de problemes i presa de decisions

• 13 de març 10.00 h Sala d’Actes
Curs de formació de la Guia d’auditoria. Cas pràctic i presentacions

• 14 de març 09.30 h Aula 1
Gestió per processos i gestió de processos

• 14 de març 16.30 h FIATC
Due diligence legal

• 15 de març 17.00 h Sala d’Actes 
Nou Reglament de revisió en via administrativa

• 21 de març 16.30 h FIATC
Formalització del procés de compravenda: cartes i contractes

• 22 de març 17.30 h 2n 6a
Canviar a la gestió integrada

• 23 de març 18.00 h 2n 6a
Curs de control de gestió. Control pressupostari

• 28 de març 09.15 h Aula 1
Fiscalitat de productes financers, d’assegurança i de previsió

• 28 de març 18.00 h Sala d’Actes 
El nou Règim de facturació: aspectes pràctics, comptables i fiscals

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

• 8 de març 19.00 h Sala de Juntes
Cicle: El Pla d’Empresa
Tertúlia: “Fiscalitat i Seguretat Social en la Creació d’Empreses”

• 7 de març 19.30 h Sala d’Actes 
“Projecte de Llei de la reforma de l’IRPF”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 21 de març 19.30 h Sala d’Actes 
“La inspecció fiscal en el sector immobiliari”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 29 de març 18.00 h Sala de Juntes
Reunió interna

• 29 de març 19.00 h Sala d’Actes 
“Catalunya innovadora?”

• 2 de març 19.00 h Sala de Juntes
Reunió interna

• 20 de març 18.00 h Sala d’Actes
“Competència en xarxes i disuasió de nous entrants en el cas de les telecomunicacions”

• 27 de març 19.00 h Sala d’Actes 
“La nova Gran Via i Plaça Europa a L’Hospitalet, una lectura econòmica”

• 14 de març 19.00 h Sala d’Actes
“Les perspectives financeres 2007-2013 a debat”

• 1 de març 14.15 h Sala d’Actes 
Dinar col·loqui: “Mercat Alternatiu Borsari (MAB) per SICAV’s  
i Entitats de reduïda capitalització”

• 21 de març 19.00 h Sala de Juntes
Assemblea ordinària de col·legiats

• 6 de març 19.00 h Sala d’Actes 
Sessió informal:
“Incorporació de les NIC a la normativa espanyola: anàlisi del nou Codi de Comerç”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 23 de març 19.00 h Sala d’Actes
“La responsabilitat dels auditors”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 7 de març 19.00 h Seu de Girona
“Novetats fiscals i legals d’interès pels economistes assessors fiscals”

• 9 de març 17.00 h Seu de Girona
“Fiscalitat dels no residents”

• 14 de març 20.00 h Biblioteca
“Estudis d’economia catalana i pensament econòmic d’Ernest Lluch” Ernest LLuch

• 1 de març 10.00 h Seu de
“Curs de formació guia d’auditoria del REA. Cas pràctic i presentacions” Tarragona

• 9 de març 19.00 h Seu de
“Turisme – Impacte de les companyies de  low cost” Tarragona




