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E l 9 de novembre es va celebrar la Jornada dels Economistes 2006 i el corresponent Sopar dels Econo-
mistes. Com cada any, s’hi van atorgar els premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya; es va
retre homenatge als col·legiats que fa 25 anys que ho són; es van lliurar els guardons dels Premis de Reconeixement
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 2006 al millor currículum universitari, al despatx professional de l’any, i a l’e-
conomista d’empresa de l’any; i, no per ser el darrer el menys important, es va realitzar l’acte oficial de nomenament
dels Col·legiats de Mèrit, Sr. Martí Parellada i Sra. Mercè Sala, i del Col·legiat d’Honor, Sr. Francesc Cabana. 

Els nostres Estatuts estipulen que la Junta de Govern pot designar Col·legiat de Mèrit aquells col·legiats dels quals es
volen reconèixer els serveis al Col·legi o a la professió, o bé la seva tasca en el desenvolupament de la ciència econò-
mica, i com a Col·legiats d’Honor aquelles persones que, no essent economistes, acompleixen els requisits anteriors.

No és el més habitual, però tampoc és un fet extraordinari que la Junta de Govern acordi nomenar en un mateix any
dos col·legiats de mèrit. La Junta de Govern, quan adopta aquests acords de nomenament, ho fa per consens de tots els
seus membres i quan es veu que hi ha el perill de trencar aquest consens, i que existeixen raons suficients que ho jus-
tifiquen, la Junta de Govern decideix finalment nomenar més d’un col·legiat. Crec que el fet de poder nomenar per con-
sens cada any un o més col·legiats de mèrit indica la fortalesa del nostre col·lectiu i de la institució que l’aglutina.

Així, la Junta de Govern va acordar unànimement nomenar els col·legiats Martí Parellada i Mercè Sala Col·legiats de
Mèrit, i Francesc Cabana, Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Economistes de Catalunya. A més de la seva col·laboració
amb la nostra entitat, que totes tres persones acompleixen sobradament, de Mercè Sala, la Junta de Govern va assenya-
lar la dilatada carrera professional, de la qual destaca l’aportació en la transformació i reconducció d’empreses públi-
ques, introduint-hi criteris d’eficiència i d’eficàcia, i aconseguint a la vegada nous criteris organitzadors dels recursos
humans tendents a fomentar la innovació i la motivació del personal. 

De Martí Parellada, la Junta de Govern en va destacar la tasca de recerca, i les aportacions realitzades en matèries com
Comerç Exterior, Economia Regional, Economia Catalana i la Balança de Pagaments Regional, com també en temes
de formació continuada. D’altra banda, es tingué en compte igualment la seva tasca docent i el seu mestratge en l’en-
senyament de l’Economia.

Finalment, de Francesc Cabana, la Junta de Govern va considerar la contribució al coneixement de la història finan-
cera i de l’economia en general de Catalunya, sense oblidar la col·laboració i el suport continuat al Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

No m’estendré a fer un resum dels seus mèrits, i us convido a llegir els escrits de les semblances que han publicat Car-
les Sudrià, professor de la facultat d’Econòmiques de la Universitat de Barcelona, per a Francesc Cabana; Francesc
Raventós, economista i exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, per a Mercè Sala; i l’escrit d’Ezequiel Baró i
Antoni Garrido, economistes i professors de la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Bar-
celona, en relació a Martí Parellada, als quals vull agrair públicament la seva col·laboració. 

Sí que voldria estendre’m una mica més en la seva aportació al Col·legi d’Economistes de Catalunya. De Martí Pare-
llada, a més del fet que ha estat el director i fundador de la Revista Econòmica de Catalunya –des dels seus inicis fa
uns vint anys–, ressaltaria, conjuntament amb Mercè Sala, que a més d’haver estat membres de la Junta de Govern en
diferents etapes, amb antelació i posterioritat han destacat per la seva constant col·laboració amb la nostra institució.
De Francesc Cabana, a més de la seva col·laboració en l’elaboració de la Història del Col·legi, també cal destacar l’es-
perit de col·laboració en tot allò que les diverses Juntes de Govern li han anat proposant.

Fa pocs dies vàrem donar a conèixer els resultats de l’enquesta Situació Econòmica tardor 2006 –ja fa cinc anys
de la primera enquesta de “Situació Econòmica”–, que reflecteix una participació superior al miler de col·legiats. Dels
resultats, destacaria el fet que els col·legiats opinen que els darrers mesos de l’any la situació econòmica de Catalunya
i d’Espanya es mantindrà en els nivells actuals, encara que podria produir-se una inflexió a la baixa.

També recentment hem donat a conèixer els resultats de l’Índex d’Expectativa Borsària dels Economistes
(IEBE), que coordinen Montserrat Casanovas i Alfons Fernández, corresponents al darrer trimestre d’enguany. Com
sabeu, l’IEBE és un índex que té per objectiu donar a conèixer cada trimestre, als col·legiats i a la societat en general,
quina és la previsió que tindrà el valor de l’IBEX-35, al final del trimestre en qüestió, a partir de l’opinió de trenta
experts en renda variable de tot Espanya. 

Així, l’IEBE d’aquest quart trimestre del 2006 ens indica la previsió que el 31 de desembre l’IBEX-35 se situarà a l’entorn
dels 13.000 punts, i els experts afegeixen que aquesta estimació no té en consideració les possibles operacions corporati-
ves, impossibles de preveure, i que un cop més podrien provocar una notable sensibilitat en l’IBEX-35 en ambdós sentits.



Francesc Cabana i Vancells ha estat guar-
donat enguany amb el nomenament de
Col·legiat d’Honor per la Junta de Govern
del nostre col·legi. Segurament, la gran
majoria dels qui llegeixin aquestes ratlles
coneixen la llarga activitat publicista de
Francesc Cabana i han llegit sovint els
seus articles i els seus llibres. Tothom
estarà d’acord amb mi en l’encert de la
Junta en la seva decisió. Poques perso-
nes com Francesc Cabana han exercit
d’economista en el sentit més ampli i
han tingut un paper més destacat en la
divulgació i en la popularització de les
qüestions econòmiques en el nostre
país.

L’espai de què disposem no permet fer
aquí un repàs detallat de la seva obra, tot
i que fer-ho seria, probablement, ociós.
Permeteu, doncs, que el meu retrat del
nostre nou col·legiat sigui més proper a
les meves pròpies preocupacions profes-
sionals i al que ha estat –a la fi– l’eix
essencial de la seva activitat intel·lectual:
el coneixement de la trajectòria econòmi-
ca i empresarial de la Catalunya contem-
porània. 

Francesc Cabana s’interessa per la histò-
ria econòmica de Catalunya no tant per-
què li interessi la història en si mateixa
–encara que li agradi i la practiqui amb
cura i delectació–, sinó perquè pensa
que només podem comprendre la reali-

tat econòmica de la Catalunya actual,
amb les seves fortaleses i les seves feble-
ses, si sabem com s’ha construït econò-
micament el país. Cabana ens vol fer
conèixer el que va passar per fer-nos
comprendre millor com som econòmica-
ment i perquè som com som. La seva
obra com a historiador econòmic té tres
vessants complementaris: la història
bancària, la història empresarial i les
obres de síntesi general. 

Per la història bancària és per on va
començar. Influït, ben segur, per la seva
implicació personal en la revitalització de
la banca autòctona i perquè –qui ho
dubta– aquest és un dels grans temes del
nostre passat i del nostre present econò-
mic. La banca a Catalunya (1965), Bancs
i banquers a Catalunya (1972) i Història
del Banc de Barcelona (1978) van ser en
el seu dia llibres del tot innovadors i han
quedat com a obres clàssiques sobre la
qüestió. La recent i monumental Caixes i
bancs a Catalunya (4 volums, 1996-2000)
presenta un panorama exhaustiu al qual
cal afegir els diversos llibres dedicats a
recollir la seva trajectòria personal com a
directiu bancari. 

La història empresarial ha estat conreada
per Francesc Cabana a partir del seu
coneixement incomparable de la realitat
empresarial del país. En una tasca de
dècades, Cabana ha aplegat pacientment
informacions de tota mena referides a
les empreses i als empresaris catalans
dels segles XIX i XX, la qual cosa l’ha
convertit indubtablement en el millor
coneixedor de la trajectòria empresarial
a Catalunya. Fruit d’aquest saber són
obres de caràcter enciclopèdic, com
Fàbriques i empresaris (4 volums, 1992-
1994) i un reguitzell d’històries d’empre-
ses individuals totes elles de gran interès
(Can Torras dels ferros; S.A. Damm;
Agrupació Mútua; Ciments Molins; etc.).
No només les empreses catalanes han
estat objecte del seu interès, també ho
han estat les de capital estranger (Les
multinacionals a Catalunya, 1984-
1986). Així mateix podríem incloure en

aquest apartat les seves aproximacions a
la història de la burgesia catalana (La
burgesia catalana, 1996; Episodis de la
burgesia catalana, 1998) i les seves bio-
grafies de personatges destacats de la
nostra història empresarial (Manuel
Girona. Semblança i antologia de textos,
2002; i Eduard i Francesc Recasens, dos
empresaris de Reus, 2003). 

Finalment cal destacar els llibres dedicats
a l’evolució general de l’economia catala-
na i a la seva situació actual. En l’àmbit
històric, Cabana va ser l’impulsor de la
Història Econòmica de la Catalunya Con-
temporània (6 volums, 1989-1994), la pri-
mera gran visió de conjunt exhaustiva de
l’evolució econòmica recent de Catalunya.
Entre els seus llibres propis, alguns són
autèntics dietaris econòmics d’èpoques
de gran transcendència (1984. El darrer
any de la crisi econòmica, 1990; 37 anys
de franquisme a Catalunya, 2000; 25
anys de llibertat, autonomia i centralis-
me, 2002; Els anys de l’estraperlo, 2005);
d’altres tenen una voluntat clarament
divulgativa (Allò que cal saber de l’econo-
mia de Catalunya, 1991-1993) o de críti-
ca de temes específics (Catalunya i
Espanya, una relació econòmica a revi-
sar, 1998-1999 –amb col·laboradors–;
Madrid i el centralisme. Un fre a l’econo-
mia catalana, 2003). 

Les preocupacions de Francesc Cabana
com a analista econòmic tant del passat
com del present informen tots els seus lli-
bres i també els seus articles de premsa.
En primer lloc el que interessa a F. Caba-
na és l’economia catalana. Això no vol dir
que no es preocupi per la conjuntura
internacional o per les decisions de polí-
tica econòmica adoptades a Frankfurt,
Brussel·les o Madrid. Vol dir que el seu
prisma d’anàlisi és l’efecte que tots
aquests factors han tingut o poden tenir
en l’economia del nostre país. En segon
lloc Cabana pensa que, la peça essencial
d’aquesta economia, la representen les
empreses, les estrangeres aquí establertes
i les autòctones. I les empreses, a la fi, les
condueixen homes i dones que prenen
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decisions que poden resultar molt impor-
tants per al país en el seu conjunt. D’aquí
la seva preocupació per acostar-se a la
realitat concreta de les empreses i a la
personalitat dels empresaris. Des d’aques-
ta perspectiva, les seves aportacions són
extraordinàries perquè, com dèiem més
amunt, ningú no ha acumulat un conei-
xement semblant sobre el teixit empresa-
rial català, tant l’antic com l’actual. No cal
dir, finalment, que Francesc Cabana té
una visió crítica sobre els efectes que ha
tingut per a l’economia catalana la
dependència de la política econòmica
dictada pels governs espanyols. Tant en
l’àmbit fiscal com en els de la política
industrial o financera, Cabana no només
denuncia, sinó que documenta amb pre-
cisió els greuges que els interessos cen-
tralistes han inferit a l’economia del
nostre país.

No és, doncs, un analista asèptic. Defen-
sa les seves idees amb tanta erudició i
educació com vehemència i ho fa, a més,
amb una forma d’escriure que atrau el
lector i li fa amenes les qüestions més fei-
xugues. Des d’aquesta perspectiva, la
seva tasca com a divulgador i polemista

és tant o més important que la d’historia-
dor i assagista.  

Incansable en el seu treball, en Fran-
cesc Cabana ens anuncia ja noves
obres: un volum de biografies de 100
empresaris catalans fet amb altres
col·laboradors; un estudi específic de
les empreses i els empresaris cotoners;
una història de les etapes finals i de la
fallida del Banc de Barcelona; històries
d’empreses, etc. La seva erudició i el
seu interès per la nostra economia
d’ahir i d’avui ens donaran encara mol-
tes hores de lectura profitosa. 

Els darrers anys Francesc Cabana ha assu-
mit també la feina de professor, i és ben

segur que els seus alumnes universitaris
han pogut copsar a les seves classes
aquesta visió alhora pròxima i humana,
rigorosa i polèmica, que Cabana té de l’e-
conomia en general i de l’economia cata-
lana en particular. 

Deixeu-me que tanqui aquest petit esbós
destacant-ne dues característiques que
tots els qui el coneixem agraïm per
damunt de tot: la seva bonhomia i la
seva generositat. Sempre amb un som-
riure, sempre amb una educació exquisi-
da, sempre respectuós i disposat a
qualsevol favor, els qui hem treballat
amb ell coneixem també la seva inesgo-
table generositat per compartir amb tot-
hom els seus coneixements sobre la
història i la realitat econòmiques de
Catalunya. 

En definitiva, crec que el nostre Col·legi
reconeix, amb la distinció que li atorga,
allò que molts pensem, que és un honor
tenir l’economista Francesc Cabana entre
nosaltres. 

Carles Sudrià
Catedràtic de la Universitat de Barcelona



E l  bon  amic
Martí té una tra-
jectòria acadè-
m i c a  i  p r o -
fessional llarga,
àmplia i sòlida.
Per raons d’es-
pai, en aquesta
breu nota només
en podem es-
mentar  alguns

dels trets més rellevants, circumstància
que esperem que ens sàpiga  excusar.

Doctor en Ciències Econòmiques per la
Universitat de Barcelona i catedràtic d’Eco-
nomia Aplicada, la carrera universitària de
Martí Parellada es desenvolupa en la càte-
dra d’Estructura Econòmica i, més endavant,
en el departament d’Econometria, Estadísti-
ca i Economia Espanyola de la facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Barcelona.

La seva activitat de recerca, continuada i
rellevant, l’ha dut a terme des de diverses
instàncies: la mateixa universitat, el Centre
d’Estudis de Planificació (CEP) del qual
fou impulsor i col·laborador (en un perí-
ode en què encara no estaven regulats els
instituts universitaris de recerca) i, actual-
ment, l’Institut d’Economia de Barcelona
(IEB).

La qualitat de la seva aportació investiga-
dora s’ha palesat en diversos àmbits d’es-
pecialització, entre els quals cal remarcar
l’estudi de l’economia catalana i, molt  par-
ticularment, l’anàlisi dels fluxos econòmics
de Catalunya amb la resta d’Espanya i la
resta del món. 

Sense poder ser exhaustius, cal destacar
els llibres El Comerç Exterior de Catalunya
(1982), Els fluxos econòmics de Cata-
lunya amb la resta d’Espanya i la resta
del món i La balança de pagaments de
Catalunya (1983), junt amb Antoni Cas-
tells. També ha estat director de llibres

col·lectius que han deixat una empremta
important en la nostra literatura econòmi-
ca especialitzada: Estructura Económica
de Cataluña (1990), Comptes Regionals
de l’Economia Catalana. Taula Input-
Output 1987 (1992) i La balança de
pagaments de Catalunya. Una aproxima-
ció als fluxos econòmics amb la resta
d’Espanya i l’estranger: 1993-1994 (1997).
Des del 1991, dirigeix la Memòria Econò-
mica de Catalunya, que edita anualment
el Consell de Cambres de Catalunya.

Una consideració especial mereix la seva
tasca en l’impuls de l’estudi i la recerca de
temes d’Economia Regional; primer com
a president de l’Associació Catalana de
Ciència Regional, i actualment com a pre-
sident de l’Associació Espanyola. En
aquest àmbit cal destacar el llibre Regio-
nal Convergence in the European Union.
Facts, Prospects and Policies (2002), del
qual ha estat coautor, junt amb el profes-
sor Juan Ramón Cuadrado Roura.

L’estudi de diversos aspectes del sistema
d’ensenyament superior i de la formació

al llarg de la vida és una altra de les línies
d’estudi en què Martí Parellada ha fet
contribucions molt destacades: ha estat
coautor del llibre La Formación Conti-
nua en las Empresas Españolas y el
papel de las Universidades (1999) i coe-
ditor, amb el professor Juan Ramón Cua-
drado Roura, del llibre La Formación
Continua en las Universidades: Política
e Instrumentos (2001). Des del 2003 és
coordinador de l’Informe CYD sobre la
Contribución de las Universidades Espa-
ñolas al Desarrollo (promogut des de la
Fundación CYD). 

A més de l’extensa activitat docent i
investigadora, cal destacar també el seu
compromís durant molts anys a la gestió
de la institució universitària: primer com
a director general de la Fundació Bosch
i Gimpera (aleshores recentment consti-
tuïda) –1984-1986–, seguidament com a
vicerector de la Universitat de Barcelona
(formant part de l’equip del rector Bricall)
–1986-1990– i, des del 1992 fins al 2002,
com a director del centre Les Heures,
donant l’impuls inicial i consolidant des-
prés els estudis de tercer cicle i de for-
mació continuada de la Universitat. 

No se’n pot menystenir tampoc l’aporta-
ció cívica des de diversos àmbits institu-
cionals. Esmentem només el seu pas pel
comitè executiu del Pla Estratègic Metro-
polità de Barcelona, com a vocal del Con-
sell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, com a assessor de l’Institut
d’Estadística  de Catalunya, entre d’altres.
Igualment, és membre del Patronato de
la Fundación Instituto de Crédito Oficial
(Fundación ICO), conseller d’Enagas, d’E-
plicsa i de l’Agrupació Mútua del Comerç
i la Indústria, entre altres societats, i pre-
sident i conseller delegat de Comercial
Laforja SA.

Last but not least, creiem que cal subrat-
llar la seva tasca col·legial, especialment
com a director, des del primer exemplar,
de la Revista Econòmica de Catalunya,
sens dubte un referent per la seva quali-
tat i continuïtat de les publicacions d’eco-
nomia (en català) del nostre país.

Ezequiel Baró i Antoni Garrido
Economistes i professors 

de la Universitat de Barcelona 
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Haver de desta-
car la trajectòria
professional de
Mercè Sala i
Schnorkowski
per merèixer el
nomenamen t
de Col·legiat de
Mèrit del Col·legi
d’Economistes
de Catalunya re-

sulta una tasca molt senzilla.

Només cal resseguir-ne l’historial perso-
nal i professional, i haver tingut la sort de
conèixer-la personalment.

I és que Mercè Sala és una persona sem-
pre plena d’il·lusió en les tasques que
desenvolupa i molt rica en totes les face-
tes que caracteritzen tot bon professional.

Abans d’entrar en els temes professionals,
m’agradaria parlar-ne com a persona.
Començar dient que tots els qui la coneixem
sabem que és tot un caràcter. Té una gran
personalitat, una gran claredat d’idees i una
gran sensibilitat pels temes humans i socials.

Quan creu que té raó, i això és així moltes
vegades, manté les seves posicions, cosa
que al llarg de la seva vida li ha donat algun
disgust, però evidentment moltes més satis-
faccions. Aquesta és una de les seves grans
virtuts: ser directa i transparent, qualitats que
la fan ser una persona en qui es pot confiar.

En el camp de les idees, ha adquirit un com-
promís amb l’esquerra, amb Catalunya, i en
la modernització d’Espanya, i no cal dir a rei-
vindicar el paper de la dona en la societat.

Ja l’any 1979, en les primeres eleccions
municipals democràtiques, va ser elegida
regidora en les llistes del PSC a l’Ajunta-
ment de Barcelona, llista que va encapça-
lar Narcís Serra. Aquesta va ser la seva
primera i intensa escola d’aprenentatge
en la gestió fins a l’any 1991. I després de
dos mandats amb l’alcalde Pasqual Mara-
gall, va deixar l’Ajuntament per esdevenir
presidenta de RENFE.

Aquesta nova etapa és la que va consa-
grar Mercè Sala com a destacada gestora
d’una empresa de la dimensió i la com-
plexitat de RENFE, essent, com a dona,
una de les pioneres a Espanya a assolir
responsabilitats en aquest nivell elevat.

Tant a l’Ajuntament de Barcelona com a
RENFE, va haver d’aplicar les tècniques
econòmiques més refinades per gestionar
els recursos sempre escassos davant
d’una demanda il·limitada de diferents
sectors de ciutadans.
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Aquí els conceptes d’eficiència, eficàcia,
política i habilitat personal anaven de bra-
cet, i se’n va sortir amb molt d’èxit malgrat
les dificultats evidents.

En la seva trajectòria com a economista,
va haver de donar resposta a preguntes
com les següents:
Com atendre les demandes ciutadanes en
temes tan complexos com l’habitatge, els
serveis personals, l’urbanisme, l’àrea metro-
politana, el transport públic, o les deman-
des dels ciutadans dels districtes de Gràcia
o de Sants i Montjuïc quan els va presidir?

Com millorar la gestió i la qualitat del
servei de RENFE disminuint la plantilla
de 50.000 a 37.000 persones, i reduir-ne
el dèficit dràsticament?

Com convèncer els ciutadans que els
recursos són limitats? Com convèncer els
treballadors en vaga del fet que un
govern, encara que sigui d’esquerres, es
deu a tots els ciutadans?

Els mèrits de Mercè Sala a partir del
moment que es doctora en Ciències
Econòmiques per la Universitat Autònoma
de Barcelona són rellevants. Ha desenvo-
lupat una àmplia carrera professional en
camps molt diversos. El seu és un gran
exemple de professionalitat com a econo-
mista: bona gestora d’empreses i d’institu-
cions públiques i privades, escriptora,
articulista, conferenciant i consultora d’em-
preses, posant sempre èmfasi en tot el que
es relaciona amb l’optimització de la ges-
tió dels recursos humans i econòmics.

Els seus mèrits han estat àmpliament
reconeguts, i per això ha estat nomenada
en nombrosos càrrecs rellevants. Profes-
sionalment, va començar al Servei d’Estu-
dis del Banc Industrial de Catalunya, un
càrrec que li va donar un bon bagatge
sobre la realitat econòmica i social. Ja
hem parlat de les importants responsabi-
litats que ha tingut en el camp de la polí-
tica i de la gestió dels interessos públics,
encara que ella sempre s’ha decantat més
per la gestió com una forma de fer políti-
ca, més que per la política mateixa.

Actualment, és presidenta de la Fundació
Politècnica de Catalunya; presidenta de la
Comissió de Control del Consell Social de
la Universitat Politècnica de Catalunya; i

presidenta del Consell de Treball Econò-
mic i Social de Catalunya. 

Entre els molts aspectes que podríem es-
mentar, voldria destacar-ne un, en la seva
faceta com a escriptora, i em refereixo a
la publicació del seu darrer llibre que, per
cert, té un títol ben bonic: El encanto de
Hamelín. El títol fa referència a un dels con-
tes atribuït a Hans Christian Andersen que
tracta d’un músic que, amb el poder d’atrac-
ció irresistible d’una flauta, va alliberar la ciu-
tat d’Hamelin d’una espantosa plaga de rates.

Mercè Sala devia haver vist en ple fran-
quisme l’obra de teatre de Jordi Teixidor
“El retaule del flautista” basada en aquest
conte, que amb tant d’èxit va representar
Pau Garsaball. Aquesta obra expressava el
desig col·lectiu d’alliberament de la dicta-
dura franquista. Era un cant d’esperança.
Aquesta anotació és perquè els economis-
tes joves vegin a quins subterfugis, apa-
rentment innocents, s’havia de recórrer
per poder criticar la dictadura del règim.

Doncs bé, Mercè Sala, en aquest cas, s’ins-
pira en aquesta metàfora per fer pedago-
gia sobre la importància del lideratge i de
la necessitat de bons líders per tirar enda-
vant una empresa o un país; destacant com
són d’essencials les persones en tota orga-
nització, com també els seus líders, i el tre-
ball en equip. Virtuts que ha sabut practicar
sempre, i no cal dir en la seva etapa pro-
fessional en el món de l’empresa privada.
No voldria acabar aquesta breu ressenya
sense fer una referència al suport que Mercè
Sala va donar a la primera candidatura
democràtica de l’avui anomenat Col·legi
d’Economistes de Catalunya en la seva
lluita per la democratització de les institu-
cions del país. Jo vaig tenir l’honor d’haver
estat el primer degà elegit democràticament
després del franquisme, i ella va formar part
de l’ampli grup d’economistes que vàrem
fer possible que el Col·legi d’Economistes
esdevingués una institució democràtica.

La brevetat no em permet seguir desgra-
nant les virtuts d’aquesta gran economis-
ta que tan bé ha sabut aplicar una de les
màximes de l’Economia: la gestió eficient
i eficaç dels recursos limitats, i tot això a
partir d’una visió humanista, i sensible a
les inquietuds socials i polítiques.

Aquesta és, doncs, una breu ressenya
sobre les qualitats professionals i humanes
de Mercè Sala, que ha fet que la Junta del
Col·legi d’Economistes de Catalunya l’hagi
nomenat “Col·legiat de Mèrit”, la qual cosa
ha de ser un exemple d’orgull per a tots
els seus companys i companyes economis-
tes, i també per a la societat que ha servit.

Francesc Raventós
Economista

Mercè Sala



Tot i que els darrers mesos l’estabilitat ha
caracteritzat la marxa de les expectatives
dels col·legiats sobre la situació econòmi-
ca de Catalunya, s’ha produït una millo-
ra respecte a enquestes passades. No
obstant això, ha empitjorat la confiança
dels enquestats.

Un 51,8% dels col·legiats que contesta a l’en-
questa considera que la situació actual de l’e-
conomia catalana és igual que fa un any,
mentre que un 34,5% assenyala que és pitjor
i un 13,1% que és millor. Predomina, doncs,
el col·lectiu dels qui creuen que la situació
econòmica en el present no ha experimen-
tat canvis en comparació a un any enrere.
No obstant això, cal ressenyar que respecte
a l’enquesta passada del mes de juny s’ha
produït una millora en la valoració que es
realitza de l’estat de l’economia. El percen-
tatge de col·legiats que opina que la situa-
ció actual és millor que la de fa un any s’ha
incrementat respecte al juny (4,1 punts per-
centuals més), alhora que s’ha reduït la pro-
porció dels qui consideren que la situació no
ha variat (3,9 punts menys) i pràcticament ha
restat estancat el percentatge dels qui creuen
que ha empitjorat (0,5 punts menys). Malgrat
això, s’ha de tenir present que la proporció
dels economistes que opina que el panora-
ma de l’economia en general és actualment
pitjor que el de l’any passat és superior que
la dels qui consideren que és millor, encara
que la distància entre ambdós col·lectius
s’ha reduït, seguint la tendència ja palesada

en l’enquesta anterior. Val a dir que en la
consulta present s’han obtingut uns dels
millors resultats dels darrers anys. De fet,
no s’assolia una proporció d’opinions posi-
tives tan alta des del principi del 2004, men-
tre que el percentatge de negatives és la
més baixa des de l’octubre del 2003.

Com és tradicional, la valoració que fan els
col·legiats sobre la seva situació econòmi-
ca personal és més positiva que la que fan
sobre l’estat de l’economia en general. Una
part notable dels economistes estima que
la seva situació es manté estable en l’ac-
tualitat en comparació a un any, destacant
els qui apunten que és millor per sobre dels
qui assenyalen el contrari. Un 58,7% dels
enquestats considera que la situació actual de
la seva economia personal és igual que fa un
any, un 23,5% opina que és millor, i un 17,0%
creu que és pitjor. No obstant això, s’ha de
remarcar que en comparació amb l’enques-
ta de juny s’ha produït un lleuger empitjora-
ment en l’economia particular dels col·legiats
tenint en compte que el percentatge dels qui
consideren que és millor s’ha reduït (26,2%
al mes de juny), alhora que el de la resta
de col·lectius pràcticament no s’ha modificat
(57,2% els qui opinen que és igual i 16,4%
els qui creuen que és pitjor, al mes de juny).

Malgrat tot l’anterior, l’índex de confiança
dels economistes –que sintetitza el senti-
ment dels col·legiats davant de la situació
econòmica general, tenint present una
gran diversitat de factors (evolució del PIB,
clima polític, inflació, preu del petroli…)–
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Reproduïm les principals conclusions de la darrera de les enquestes de situació econòmica corresponent a l’any 2006,
Situació Econòmica, tardor 2006, que entre el 13 de setembre i el 3 d’octubre tots els col·legiats varen poder contes-
tar mitjançant la pàgina web del Col·legi. (A la web del Col·legi, http://www.coleconomistes.com, hi trobareu el text
complet de l’informe.)

En aquesta edició un total de 1.044 col·legiats han contestat l’enquesta (16,9% sobre la població total), distribuïts de la
manera següent. Segons la seva condició laboral, assalariat: 52,0%, empresari i/o treballador per compte propi: 42,6% i
aturats/jubilats: 5,4%. Segons el sector d’activitats, serveis: 85,5% (serveis a empreses i particulars: 52,3%), indústria:
9,7%, construcció: 4,7%.

A manera de titular podem dir: Els economistes preveiem que els darrers mesos de l’any la situació econòmica es
mantindrà en els nivells actuals, encara que podria produir-se una certa inflexió a la baixa. Per altre costat de l’en-
questa també es desprèn que la majoria dels col·legiats creiem que la gestió de l’Aeroport del Prat hauria de ser res-
ponsabilitat de la Generalitat de Catalunya o del sector privat, i que els propers mesos el mercat de treball no podrà
absorbir el volum d’immigració tal com ho ha estat fent fins ara.

Estat actual de l’economia

Situació econòmica (tardor 2006)

Millor Igual 

Pitjor No tenen opinió 

% de col·legiats 

51,8

0,6

34,5
13,1

ha patit un retrocés significatiu els darrers
mesos, tant pel que fa a l’economia de
Catalunya com pel que fa a la del conjunt
d’Espanya. A més, com ja va succeint des
de fa més de dos anys, es realitza una
valoració més elevada de l’estat actual de
l’economia estatal que de la catalana. Es
puntua amb un 5,41 sobre un total de
10,00 l’economia espanyola, i amb un
5,20 la del Principat, mentre que en la
passada enquesta els valors foren, res-
pectivament, un 5,89 i un 5,59. La dava-
llada dels índexs ha estat  lleugerament
superior en el cas estatal, per la qual cosa
el diferencial entre els indicadors d’amb-
dues economies ha experimentat un des-
cens els darrers mesos, una tendència
que es va plantejant des de fa un temps. 

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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Evolució de la situació econòmica de Catalunya

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

Situació % de col·legiats
econòmica 2006 2005 2004 2003
personal Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Tendència

Millor 23,5 26,2 23,6 27,0 23,9 24,0 24,1 25,0 27,6 24,9 21,8 21,0

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

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

No tenen 
opinió 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4 0,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (1.044) (933) (867) (856) (853) (940) (943) (885) (777) (734) (691) (590)

Millor Igual 

Pitjor No tenen opinió 
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0,8
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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)”



L’estat de les infraestructures i comuni-
cacions constitueix el principal proble-
ma actual de l’economia catalana, i cau
la preocupació pel preu del petroli i car-
burants.

Actualment, el problema més important
que té l’economia catalana és l’estat de les
infraestructures i comunicacions, qüestió
assenyalada per un 67,1% dels col·legiats.
També cal destacar la preocupació per la
marxa de la inflació (52,4%), així com per
la manca de reformes estructurals i pel
preu del petroli i carburants (44,4% i
42,7%, respectivament). La resta de difi-
cultats són apuntades per menys d’un 25%
dels economistes.

Els darrers mesos ha augmentat significa-
tivament la preocupació dels col·legiats
per la manca de reformes estructurals,
qüestió que passà d’estar assenyalada per
un 37,4% dels col·legiats en l’enquesta del
mes de juny a ser apuntada per un 44,4%
en l’actualitat. També creix l’atenció pels
costos laborals, l’estat d’infraestructures i
comunicacions i la feblesa de la demanda
interna. Per contra, s’ha reduït notable-
ment la preocupació pel preu del petroli i
els carburants, que en la passada enques-
ta fou indicada amb un 63,0%, essent el
principal problema de Catalunya, i en la
present és assenyalada amb un 42,7%.
Així mateix, els darrers mesos ha dismi-
nuït la importància de la feblesa de la
demanda estrangera com a dificultat.

Altres problemes significatius apuntats
pels col·legiats que s’han d’afegir als ante-

riors se centren en diverses temàtiques.
En primer lloc, la situació política actual
de Catalunya (incertesa, clima, imatge,
manca de polítiques clares, desorienta-
ció…). D’altra banda, el fenomen de la
immigració (descontrol, manca de regula-
ció, impacte econòmic...). Un tercer tema
és el dèficit fiscal que pateix Catalunya i
les desiguals relacions amb la resta de
l’Estat. També s’ha d’esmentar la situació
del mercat de l’habitatge i els preus immo-
biliaris. I, finalment, les deficiències pel
que fa a factors competitius, com la pro-
ductivitat, la innovació i la tecnologia i el
capital humà.

Perspectives sobre 
l’economia per 
als propers mesos
Segons els col·legiats, els propers mesos la
situació econòmica es mantindrà estable,
encara que amb una tendència a empit-
jorar cap al final de l’any.

Un 63,6% dels col·legiats considera que
l’economia catalana mantindrà en el
quart trimestre de l’any les seves cons-
tants actuals, mentre que un 23,2% espe-
ra que empitjori i un 12,8% anticipa una
millora. Conseqüentment, els propers
mesos cal esperar un estancament en la
marxa de la situació econòmica del Prin-
cipat, destacant una major inèrcia al dete-
riorament. 
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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?”

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

Infraestructures i comunicació 67,1 62,9 66,1 62,0 62,1 63,5 62,9 63,0 69,9 66,9 56,8

Inflació 52,4 51,7 58,8 35,5 39,5 38,7 31,0 24,2 28,1 41,1 45,0

Manca reformes estructurals 44,4 37,4 41,6 41,9 39,5 43,8 47,1 48,2 52,5 51,1 43,9

Preu del petroli i carburants 42,7 63,0 42,5 65,2 49,4 31,0 49,0 38,7 3,0 7,5 7,9

Costos laborals 23,9 19,5 20,7 22,1 23,6 24,9 24,4 30,5 33,2 23,8 22,4

Feblesa demanda estrangera 15,6 18,8 18,0 19,2 18,8 20,0 21,1 19,8 20,0 26,0 26,2

Feblesa demanda interna 9,3 6,3 10,2 10,5 12,7 12,8 14,8 13,7 13,5 19,9 26,7

Atur 6,1 7,3 7,0 9,4 10,2 13,9 15,0 17,9 20,7 21,4 19,2

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

L’índex de confiança dels economistes
dibuixa un empitjorament d’ací al final de
l’any tant de l’economia catalana com de
l’estatal, encara que es preveu que tingui
lloc a un ritme menor al que s’ha produït
els darrers mesos. Per tant, es pot apuntar
que s’espera una moderació en el procés
de deteriorament de la confiança dels
col·legiats. Les previsions per a l’economia
espanyola continuen essent millors que les
relatives a l’economia catalana. Específica-
ment, es puntua amb un 5,12 sobre un
total de 10,00 el Principat de cara al final
de l’exercici (0,08 punts menys que en
l’actualitat) i amb un 5,31 en el cas de l’Es-
tat (0,10 punts menys). El diferencial entre
tots dos índexs seguirà essent favorable a
Espanya, però s’anticipa que continuï
escurçant-se, com als darrers temps.

Perspectives de l’economia catalana
“Creus que l’economia catalana millo-
rarà, continuarà igual o empitjorarà en el
quart trimestre (octubre-desembre) de
l’any?” 

Problemes de l’economia catalana

Millorarà Continuarà igual 

Empitjorarà No tenen opinió 

% de col·legiats 

63,6

0,4
23,2

12,8



Gestió de l’Aeroport 
del Prat
Els economistes creuen que la gestió de
l’Aeroport del Prat hauria de recaure en
la Generalitat o en el sector privat.

Un 50,6% dels col·legiats opina que l’Aero-
port del Prat hauria de ser gestionat per la
Generalitat de Catalunya, mentre que un
42,5% creu que el responsable hauria de
ser el sector privat. Només un 6,9% pensa
que el gestor ha de continuar essent el
govern central a través d’AENA.

“Qui creus que hauria de gestionar l’Aero-
port del Prat?”

Absorció de la immigra-
ció pel mercat de treball
Una bona part dels economistes creu que
els propers mesos el mercat de treball no
podrà absorbir la immigració al ritme
que ho ha fet fins ara.

Un 68,4% dels col·legiats opina que a curt
termini el mercat laboral no podrà absor-
bir el volum d’immigració de la mateixa
manera que ho ha estat fent fins ara,
moment, mentre un 26,7% considera que
sí que ho podrà fer.

“Creus que els propers mesos el mercat de
treball podrà absorbir el volum d’immi-
gració, tal com ho està fent fins ara?”

Mesures de conciliació
família-treball
La flexibilitat en l’entrada i la sortida de la
feina i la reducció de la jornada laboral són
les mesures de conciliació família-treball més
esteses entre els economistes, encara que una
tercera part afirma que no en disposa.

Un 67,7% dels economistes assenyala que
en les empreses en què treballen tenen al
seu abast mesures que els permeten con-
ciliar la vida familiar i la vida laboral, men-
tre que gairebé un terç apunta el contrari.
La principal mesura de conciliació de què
disposen els col·legiats en la seva feina és
la flexibilitat en l’entrada i la sortida de la
jornada laboral, opció amb què compta
un 45,4% dels qui responen. També cal
destacar la reducció de la jornada de tre-
ball, disponible per a un 31,7% dels eco-
nomistes. Per la seva part, un 16,1% té la
possibilitat de triar l’horari de treball.

Informatiu de l’economista núm. 111 Pàg. 11

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

“Quines mesures de conciliació família-tre-
ball s’han adoptat en l’empresa en què tre-
balles, ja siguis assalariat o autònom?”

Mesures % col·legiats

Flexibilitat d’entrada i sortida
en la jornada de treball 45,4

Cap mesura 32,3

Reducció de la jornada per 
raons familiars 31,7

Possibilitat de triar l’horari de feina 16,1

Ajuts per a guarderies 8,1

Accés a serveis d’atenció de nens 
i gent gran 4,7

5

5,4

5,8

6,2

6,6

Economia catalana Economia espanyola

6,59 6,34

6,06 5,87
6,19

6,03

5,74

Desviació estàndard relativa a l'economia catalana (final 2006): 1,8
Desviació estàndard relativa a l'economia espanyola (final 2006): 1,8

5,70

5,34

va
lo

ra
ci

ó 
0 

-1
0

Oct. 01
(resultats)

Febr. 02
(resultats)

Juny 02
(resultats)

Oct. 02
(resultats)

Febr. 03
(resultats)

Juny 03
(resultats)

5,60

5,37

Oct. 03
(resultats)

Febr. 04
(resultats)

5,72

5,62

5,86

5,66

Juny 04
(resultats)

5,56

6,03

Oct 04
(resultats)

5,43

5,99

5,74

Febr. 05
(resultats)

Febr. 06
(resultats)

5,91

5,41

5,92

5,29

Juny 05
(resultats)

5,95

5,42

Oct 05
(resultats)

6,08

5,51

Juny 06
(resultats)

5,81

5,59

Oct 06
(resultats)

5,41

Finals 06
(previsions)

5,20
5,31

5,12

Govern central (AENA)

Generalitat de Catalunya

Sector privat

% de col·legiats 

50,6
42,5

6,9

Sí No No tenen opinió

% de col·legiats

26,7
5,0

68,4



El Col·legi d’Economistes
de Catalunya present 
en l’edició del CONAMA
d’enguany
La responsabilitat social de les empreses
queda reflectida, cada vegada més sovint,
en l’informe corporatiu anomenat Memò-
ria de Sostenibilitat. Per tal d’analitzar-ne
l’efectivitat i cercar-hi una més gran trans-
parència social, el Grup de Treball 21 de
la vuitena edició del Congrés Nacional del
Medi Ambient (CONAMA 8), coordinat per
Marta Roca i Josep María Salas de la Comis-
sió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, s’ha dedicat a
aquesta temàtica. 

Aquest grup de treball, amb el lema Memò-
ries de Sostenibilitat.Comuniquem?… Comu-
nica’ns!, donarà a conèixer el dia 27 de
novembre al Palacio Municipal de Congre-
sos de Madrid, de les 15.30 h a les 18.30 h,
les conclusions dels tres eixos que han cen-
trat des del mes d’abril les seves reunions:
memòries sostenibles vistes pels interlocu-
tors socials, comparativa entre l’antic i el
nou model Global Reporting Initiative
(GRI) en els quals es basen totes les memò-
ries de sostenibilitat, i aportació d’instru-
ments de comunicació addicionals.

Com a gran novetat, per primera vegada,
seran representants dels mateixos grups
d’interès els que busquin la participació
de la societat, exposant una anàlisi d’a-
quelles qüestions que la societat sol·licita
o necessita conèixer en l’acompliment de
les accions de les organitzacions i que les
memòries de sostenibilitat no recullen.

En aquest sentit, establiran una comparati-
va entre l’antic model i el nou Global
Reporting Initiative (GRI), analitzant si
aquest darrer proporciona o no un grau
més elevat de comunicació amb els inter-
locutors socials tant en l’àmbit econòmic i
social com l’ambiental. Igualment, reflexio-
naran sobre diferents experiències de
comunicacions i propostes realitzades o
plantejades per diverses empreses amb la
intenció de donar a conèixer instruments
de comunicació addicionals. D’aquesta
manera, CONAMA 8 busca augmentar el
compromís de les entitats en la seva con-
tribució al desenvolupament sostenible.

Congrés Nacional del Medi Ambient
(CONAMA 8)

Lloc: Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid

Dates: del 27 de novembre 
a l’1 de desembre

Més informació: www.conama8.org
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Notícies

El Consell General de Col·legis d’Economistes
d’Espanya signa un conveni amb la Tresoreria
general de la Seguretat Social
El passat 18 de setembre, Josep Maria Coma, Josep Manel Cid i Valentí Pich van
assistir, en representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a una reunió
amb la Tresoreria de la Seguretat Social de Barcelona.

En aquesta reunió –que té els seus orígens en un conveni que el Consell Gene-
ral de Col·legis d’Economistes d’Espanya va signar amb la Tresoreria general de
la Seguretat Social i del qual properament se signarà el corresponent a Barce-
lona, Tarragona i Lleida–, la Tresoreria de la Seguretat Social a Barcelona va
insistir en la conveniència que els despatxos utilitzin la modalitat de pagaments
de domiciliació en compte o bé el pagament electrònic, conscients que si bé la
modalitat de càrrec en compte depèn en gran mesura de la voluntat de l’em-
presa, la del pagament electrònic és fonamentalment una opció de despatx que,
a més, presenta molts avantatges que redunden en una reducció del temps de
dedicació com també en una major seguretat de les dades confeccionades, ja
que s’eviten les possibles errades en el càlcul de les quotes a ingressar.

A la pàgina web, hi trobareu una guia informativa en general del funcionament del
sistema RED i específicament del funcionament de la modalitat de pagament electrò-
nic que podeu descarregar-vos. D’altra banda, el proper 15 de novembre a les 12.00 h
s’ha previst una sessió en què personal tècnic de la Tresoreria de la Seguretat Social
de Barcelona farà una presentació pràctica del funcionament del Sistema RED.

Avantatges de la modalitat 
de pagament electrònic:
– Mitjançant el pagament electrònic no és necessari utilitzar els

actuals documents de cotització de la sèrie TC1 autocopiadors
per a efectuar l’ingrés en les EEFF.

– L’ingrés es podrà fer efectiu a través de la finestreta de l’entitat
financera i, segons la seva disponibilitat, a través de caixers
automàtics, banca telefònica o banca a través d’Internet.

– Mitjançant el pagament electrònic s’eviten les possibles errades
en el càlcul de les quotes que cal ingressar.

– S’elimina la necessitat d’utilitzar les impressores matricials,
reduint els costos de material d’oficina.





tractiu de la història econòmica de Cata-
lunya, tan rica, on tenen tantes històries
per narrar. Si anem enrere, trobarem
ambient rural de guerra, històries de
poder, etc., i és una llàstima que aquesta
història tan apassionant estigui encara per
descobrir. Per això, jo sempre dic que la
història econòmica de Catalunya és com
un western però sense indis, perquè té de
tot i per a tots els gustos. 

Per això es va decidir a escriure llibres
que reflectissin aquestes històries?
Penso que en la vida hi ha d’haver un
tipus de professional que faci l’economia
de manera seriosa, i un altre que la tra-
dueixi al gran públic. Jo intento fer conèi-
xer l’economia a aquell qui la vol
entendre perquè no és cap idioma abs-
tracte, simplement és més complexa que
altres matèries. D’història de l’economia,
se n’han fet tractats seriosos, però per a mi
és més important fer-ne divulgació i que
la història econòmica sigui entesa. Porto
escrits més d’una trentena de llibres i ara
en tinc cinc més a punt de publicar. El pri-
mer llibre, que narrava la història de la
Banca Catalana, el vaig publicar el 1965, i
d’ençà de llavors no he deixat de relatar
fases de la història catalana, i també he
desglossat empresaris i empreses destaca-
des de l’economia de Catalunya.

Com valoraria l’evolució de l’econo-
mia els darrers anys?
L’economia ha viscut una evolució molt
gran, però convé posar-la a l’abast de la

població. Al segle XIX, el ministre d’Eco-
nomia de l’època no tenia cap idea d’a-
questa matèria, era un món totalment a
part. En canvi, en l’actualitat, qualsevol
polític o ministre ha de saber-ne parlar.
En aquest sentit, cal destacar la persona
de Francesc Cambó, que fou el primer a
adonar-se d’aquesta necessitat, i de llegir
estudis i posar-se al dia en temes econò-
mics. Els polítics, doncs, ja han incorpo-
rat l’economia a la seva rutina diària, però
la gent del carrer no ho ha assumit prou
i, per tant, manquen molts conceptes
econòmics bàsics que estan a l’ordre del
dia en la societat actual. Aquests concep-
tes econòmics no són difícils d’entendre,
però si no els entens fan difícil la com-
prensió de moltes coses que passen dià-
riament en la nostra societat.

Per aquest motiu aposta clarament
per la introducció de l’economia com
a matèria obligatòria a les escoles?
Tota persona que arriba a final de mes
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Gent de casa

Entrevista a Francesc Cabana,
economista i historiador,
Col·legiat d’Honor del Col·legi
d’Economistes de Catalunya
“La història econòmica de Catalunya és com un
western, però sense indis”
Francesc Cabana i Vancells és un home polifacètic enamorat de la història
econòmica de Catalunya i apassionat per transmetre-la a tot aquell qui la
vulgui aprendre i entendre. Tot i que mai no ha estudiat Econòmiques, fet
del qual es penedeix, i amb la carrera de Dret, que mai no ha exercit, la seva
trajectòria en l’economia catalana i les finances va començar a Banca
Catalana, on va estar 23 anys. Actualment, col·labora setmanalment escri-
vint una columna d’opinió econòmica al diari Avui i es dedica plenament a
la seva faceta com a escriptor. Amb una trentena de llibres a les seves espat-
lles, en té cinc més pendents de publicació imminent, i moltes ganes de fer-
los arribar a la gent.

Com acaba essent especialista en histò-
ria econòmica?
Oficialment, sóc llicenciat en Dret, encara
que l’exercici de la meva professió com a
advocat ha estat nul. Quan portava dos
anys de carrera, es va crear la facultat d’E-
conòmiques al costat de la meva, i vaig estar
dubtant amb altres companys si canviava
de carrera o no. Ells ho van fer i ara són
economistes de prestigi reconegut; jo no ho
vaig fer finalment perquè tenia pànic de les
matemàtiques, i sempre me n’he penedit.
En acabar Dret, vaig començar a treballar a
Banca Catalana, on vaig estar durant 23 anys.
Aquesta circumstància és la que em va fer
entrar en l’economia financera. Després de
deixar Banca Catalana, he dedicat els últims
24 anys a la història econòmica, ja sigui
escrivint llibres o articles per a la premsa.

Per què és tan important la història
econòmica de Catalunya?
Penso que els novel·listes i els directors
de cinema no han descobert encara l’a-

Els novel·listes i els directors de cinema
encara no han descobert l’atractiu de la
història econòmica de Catalunya



en sap, d’economia, encara que ningú
no li hagi explicat que en sap. De totes
maneres, convé que es vagi estenent el
coneixement econòmic i que formi part
dels programes educatius al mateix
nivell que altres assignatures com la
història, les matemàtiques o les cièn-
cies, perquè és evident que aquests
alumnes es trobaran tard o d’hora amb
principis econòmics que hauran d’en-
tendre. Penso que s’han d’introduir
conceptes de racionalitat econòmica en
la formació a nivell acadèmic i d’en-
senyament tant primari com secundari
perquè, si manca, es diuen unes bestie-
ses enormes o es parla sense els conei-
xements adequats, i aquests conceptes
omplen les pàgines dels diaris cada
matí.

L’economia sempre ha estat molt lli-
gada a l’actualitat política i social
que l’envolta...
Els historiadors de l’economia som opti-
mistes perquè en valorem l’estat en perío-
des molt llargs i no d’un any per l’altre. En
aquesta línia, la democràcia ha suposat
una millora enorme, ja que no hi ha res
com la llibertat perquè la gent es mogui,
treballi de gust i sigui productiva. Consi-
dero que els últims 30 anys han estat els
millors per a la història econòmica de
Catalunya i, tot i que en termes reals d’e-
conomia no existeixen les línies rectes
ascendents, sinó que hi ha dents de serra,
penso que continuarà la mateixa tendèn-
cia si no hi ha cap catàstrofe inesperada.

I què en pensa, de la relació amb la
Unió Europea?
Formo part d’una generació que va viure
ben de prop el franquisme i que sap el que
és la manca de llibertats. Per a nosaltres, en
aquella època, Europa representava la

democràcia, la llibertat i tot allò a què
aspiràvem, per tant, la globalització a nivell
europeu l’he vista sempre de manera posi-
tiva. Fa 20 anys, quan Espanya va entrar a
la Unió Europea, la indústria catalana s’ha-
via ensorrat. Actualment, la petita indústria
és productiva i molt competitiva, i Europa
se’ns presenta com un enorme mercat de
futur. Considero que la globalització és un
pas més en l’economia, sempre que es
mesurin els inconvenients que s’hi generin.

Recentment ha tingut l’oportunitat de
redactar la història del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, un projecte
interessant...
La veritat és que va resultar més inte-
ressant encara del que m’esperava en
un principi. Jo conec personalment els 

degans que ha tingut el Col·legi i, fins i
tot, els economistes de la primera for-
nada de la carrera són amics meus,
però quan comences a entrar en la
història a través de les actes, tot allò
que imaginaves comença a prendre
color, perquè hi ha persones al darrere
i descobreixes què hi ha més enllà, els
problemes que es van trobar, les seves
personalitats...
De la història del Col·legi, no puc deixar
de destacar-ne la reivindicació constant
perquè els economistes tinguessin un
paper rellevant en la societat i perquè fos
realment el Col·legi dels Economistes de
Catalunya, ja que, en un principi, depenia
del Col·legi de Madrid i, posteriorment,
va poder aconseguir-ne l’autonomia. A
més, també s’ha de subratllar el paper
que ha tingut i té el Col·legi en la socie-
tat catalana, pronunciant-se sobre els
temes que li corresponen, sobretot
econòmics, i tenint un rol molt destacat
durant la transició.

Com veu el futur de la història econò-
mica de Catalunya?
Jo sóc optimista i crec que l’economia
millorarà, no l’any que ve, sinó els pro-
pers 25 anys, tot i que s’hauran de resol-
dre molts problemes. Un dels dèficits més
importants que té l’economia catalana és
la manca de grans empreses. En canvi, sí
que té un teixit empresarial que fa fortes
les que en formen part, amb un conjunt
de petites i mitjanes empreses, sobretot,
petites, que cada vegada són més interna-
cionals i que tenen al capdavant gent
emprenedora, amb idees noves i amb
imaginació. És difícil avui no trobar un
empresari català en un avió de llarga
distància. Les petites i mitjanes empreses
tenen molta vitalitat i tindran molt a dir en
el futur.

Lidia Alcaide
Periodista

Strategycomm
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Els últims 30 anys han estat 
els millors per a la història econòmica 
de Catalunya

Convé que el coneixement econòmic es 
vagi estenent, i que formi part dels programes 
educatius al mateix nivell que altres 
assignatures com la història
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IRPF

CONVENIO HISPANO-EGIPCIO DE 10 DE JUNIO DE 2005
(BOE 11-07-2006) [REF. CISS LE236367]
Convenio entre el Reino de España y la República Árabe de
Egipto para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fis-
cal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio,
hecho en Madrid el 10 de junio de 2005.
• Otras materias afectadas: Sociedades, No Residentes, Patri-
monio y Tributos locales.

ORDEN EHA/1867/2006, DE 14 DE JUNIO 
(BOE 15-06-2006) [REF. CISS LE236065]
Se modifica el anexo de la Orden EHA/1543/2006, de 19 de
mayo, por la que se reducen, para el período impositivo 2005,
los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por diversas circunstancias excepcionales.

RESOLUCIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2006 
(BOE 30-06-2006) [REF. CISS LE236247]
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el tercer
trimestre natural del año 2006, a efectos de calificar tributa-
riamente a determinados activos financieros.
• Otras materias afectadas: Sociedades.

SOCIEDADES

LEY 20/2006, DE 5 DE JUNIO 
(BOE 06-06-2006) [REF. CISS LE235944]
De modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación
de determinadas entidades de derecho público.

RESOLUCIÓN 1/2006, DE 15 DE JUNIO 
(BOE 24-06-2006) [REF. CISS LE236192]
Dirección General de Tributos
Sobre las limitaciones a la aplicación de la deducción por activi-
dades de exportación en el Impuesto sobre Sociedades a partir
de la Decisión de la Comisión Europea de 22 de marzo de 2006,
en relación con la Ayuda de Estado n.º E 22/2004-España.

CIRCULAR 2/2006, DE 30 DE JUNIO 
(BOE 08-07-2006) [REF. CISS LE236354]
Banco de España
De modificación de la Circular 5/1993, de 26 de marzo, sobre
determinación y control de los recursos propios mínimos.

NO RESIDENTES

ORDEN EHA/1647/2006, DE 24 DE MAYO 
(BOE 01-06-2006) [REF. CISS LE235890]
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanen-
te, se establece un procedimiento especial de acreditación de
la residencia de ciertos accionistas o partícipes no residentes,
en el supuesto de contratos de comercialización transfronteri-
za de acciones o participaciones de instituciones de inversión
colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con
entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se regu-
lan las obligaciones de suministro de información de estas
entidades a la administración tributaria española.

IMPUESTOS ESPECIALES

REAL DECRETO 774/2006, DE 23 DE JUNIO 
(BOE 24-06-2006) [REF. CISS LE236191]
Se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, apro-
bado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

IAE

RESOLUCIÓN DE 16 DE JUNIO DE 2006 
(BOE 04-07-2006) [REF. CISS LE236276]
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria
Se modifica el plazo de ingreso en período voluntario de los
recibos del impuesto sobre actividades económicas del ejerci-
cio 2006, relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se
establece el lugar de pago de dichas cuotas.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2006 
(BOE 03-07-2006) [REF. CISS LE236265]
Intervención General de la Administración del Estado y Direc-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Se acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas aque-
llas liquidaciones correspondientes a recursos de derecho
público de la Hacienda Pública recaudados por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de las que resulte una
deuda pendiente de recaudar por importe inferior a tres
euros.

GESTIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 29 DE MAYO DE 2006 
(BOE 19-05-2006) [REF. CISS LE236093]
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria

Se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacer-
se efectiva la colaboración social en la aplicación de los tribu-
tos, para la solicitud y obtención de certificados tributarios.

Hacienda estudia reducir las retenciones en las nóminas
al incluir la deducción por vivienda e introducir cambios
en los planes de pensiones.

Tras la reforma del IRPF que entrará en vigor en 2007, Hacien-
da baraja la posibilidad de reformar el Reglamento del
Impuesto para incluir en el cálculo de la retención del trabajo
la deducción por inversión en vivienda o la aportación a pla-
nes de pensiones, datos que el contribuyente debería comu-
nicar al empleador.

Hacienda tampoco descarta introducir más cambios en pla-
nes de pensiones, ante la preocupación que existe entre los
contribuyentes y en el colectivo de asesores fiscales, introdu-
ciendo una flexibilización de ese régimen para neutralizar su
fiscalidad, como en los fondos de inversión, y si se rescata en
capital pero se reinvierte en otro producto de ahorro, que no
se penalice el plan de pensiones frente a otros productos
alternativos.

Nuevas disposiciones
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iaEl banc Union des Banques Suisses (UBS) ha fet públic el seu infor-
me «Preus i salaris 2006», que s’edita des de fa 36 anys. Aquest
estudi analitza els preus d’una cistella de consum corresponent a
una família occidental mitjana, i s’hi han inclòs 95 béns i 27 ser-
veis diferents, així com els salaris corresponents a 14 professions,
en un total de 71 ciutats i metròpolis de tot el món. 

Les ciutats més cares del món es localitzen a l’Europa occiden-
tal, mentre que les més barates són les africanes i les de l’Euro-
pa de l’est, que esdevenen al voltant d’un terç més barates que
la mitjana de les ciutats occidentals. Oslo, Londres i Copenha-
guen encapçalen el rànquing mundial de ciutats cares, seguides
per Tokyo, Ginebra i Nova York. Aquestes posicions han variat
poc els darrers anys. Per contra, les ciutats més barates de la
classificació són Kuala Lumpur, Bombai, Buenos Aires i Nova
Delhi, que es caracteritzen per uns preus que són més d’un
70% més baixos que els d’Oslo. Barcelona ocupa la posició 28,
seguida de prop per Madrid, que se situa en el lloc 31.

Pel que fa als salaris, són els treballadors nord-americans els qui
reben les retribucions més elevades, seguits de molt a prop pels
actius de l’Europa occidental. Però les diferències entre els assa-
lariats d’ambdós costats de l’Atlàntic es distancien de manera
generalitzada si es tenen en compte els nivells retributius nets,
lliures d’impostos i cotitzacions socials. Els treballadors que
reben les compensacions salarials més baixes són els sud-ame-
ricans i els africans. Cal dir que la classificació de les ciutats
segons retribucions gairebé no ha variat els darrers tres anys.

D’una manera més específica, s’ha d’esmentar que els salaris
bruts més elevats corresponen a ciutats escandinaves, amb
Copenhaguen i Oslo al davant, seguides per ciutats suïsses: Zuric
i Ginebra. Cal apuntar que en les grans metròpolis de l’Europa
occidental i del nord d’Amèrica els ingressos mitjans són per
regla general a penes dos terços dels que es paguen a Suïssa.
Altres ciutats amb salaris elevats són Nova York, Londres, Chica-
go, Dublín i Frankfurt. Les ciutats on es paguen unes retribucions
més baixes són Nova Delhi, Manila i Jakarta, amb uns nivells que
voregen el 5% del que reben els treballadors de Zuric. 

L’anàlisi del poder de compra revela situacions força dispars entre
les ciutats del món. Amb la seva renda anual bruta, un treballa-
dor d’una ciutat de l’Europa occidental pot comprar la cistella de
productes definida en l’estudi gairebé 13 vegades. En canvi, un
salari de l’Europa de l’est o del sud d’Àfrica només permet adqui-
rir al voltant de 5 cistelles. A títol il·lustratiu, es pot assenyalar
d’una manera més específica que per comprar un Big Mac de la
cadena McDonald’s és necessari treballar 35 minuts de mitjana
mundial, amb un ventall de situacions que van dels 11 minuts de
Los Angeles o els 12 minuts de Chicago i Miami a l’hora i mitja
de Bogotà, Nairobi, Caracas o Jakarta. A Barcelona un Big Mac
representa 21 minuts de treball i a Madrid 19 minuts.

Pel que fa a la cistella, cal apuntar que s’observen diferències
importants segons categories de productes. El grup de 39 arti-
cles alimentaris seleccionats costa un 80,7% més a la ciutat
més cara, Tokyo, comparat amb la mitjana mundial, i un
56,6% menys a la més barata, Bombai. A Barcelona el cost
resulta un 10,8% superior a la mitjana internacional, mentre
que a Madrid és un 8,4% més alt. Un altre exemple correspon
a l’apartat dels aparells electrodomèstics i electrònics, amb uns
preus que són un 28,0% més alts a Viena, la ciutat més cara, i
un 34,4% més baixos a Kuala Lumpur, la més barata. Tot i així,
mentre que en aquesta darrera ciutat cal treballar 463 hores
per comprar la subcistella d’aquest tipus d’aparells, a Viena
només són necessàries 183 hores. En el cas de Barcelona
aquest grup de productes té un cost total que supera la mitja-
na mundial en un 15,7%, i a Madrid resulta un 10,0% més car.
Dins de la cistella de serveis, es pot assenyalar, per exemple, que
existeixen grans diferències en el cas dels transports públics,
essent els més cars a l’Europa occidental, al nord d’Amèrica i a
Oceania, i els més barats a l’Amèrica Llatina. Així, el preu d’un
bitllet per a un viatge en ferrocarril de 200 km en segona clas-
se és aproximadament vuit vegades més elevat al nord que al
sud d’Amèrica. En aquest cas, Londres és la ciutat més cara i
Kíev la més barata. Paral·lelament, un visitant que contracta una
nit d’hotel de primera categoria pagarà un 17,3% per sobre de
la mitjana mundial a l’Europa occidental i un 15,7% al nord
d’Amèrica, mentre que el cost a l’Àfrica i al sud d’Amèrica resul-
ta aproximadament un 30% més barat que la mitjana interna-
cional. En aquest cas, les ciutats més cares són Tokyo, Londres,
Milà i Nova York, mentre que a l’altre extrem tenim Buenos
Aires, Bogotà, Kuala Lumpur i Nairobi. Barcelona i Madrid se
situen en la franja més elevada, amb uns preus que superen la
mitjana mundial en un 29,0% i en un 25,0%, respectivament.

Finalment, cal destacar les disparitats mundials quant al temps de
treball i al temps de vacances. La mitjana internacional se situa en
1.844 hores de treball anual i en 20 dies de vacances (dies de festa
remunerats). Les jornades laborals més llargues tenen lloc al con-
tinent asiàtic (2.088 hores), amb Seül al capdavant (2.317 hores).
Àsia també destaca com a regió amb menys dies de vacances
pagades per any, amb 12 dies. En l’altre extrem es troba l’Europa
occidental, amb 1.687 hores de treball anuals, destacant París
(1.481 hores). A Barcelona es treballen anualment 1.758 hores, i
les vacances suposen 21 dies, mentre que a Madrid la feina absor-
beix 1.724 hores anuals i les vacances representen 22 dies.

Àngel Hermosilla
Economista. Responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

Preus i salaris a 71 ciutats del món

1 Copenhaguen 102,7 77,0
2 Oslo 101,7 89,2
3 Zuric 100,0 100,0
4 Ginebra 96,5 92,9
5 Nova York 86,9 80,5
6 Londres 77,5 77,3
7 Chicago 76,8 76,3
8 Dublín 76,7 84,2
9 Frankfurt 76,1 68,8

10 Brussel·les 75,4 62,9
11 Los Angeles 75,0 78,1

12 Munic 73,8 68,0
13 Hèlsinki 73,8 71,7
14 Berlín 73,3 66,1
15 Luxemburg 73,0 79,0
16 Estocolm 70,1 62,0
17 Viena 68,4 65,4
.... .... ....
27 Barcelona 50,0 53,6
28 Milà 48,7 48,2
29 Nicòsia 48,1 55,9
30 Madrid 46,9 51,8

* Els salaris nets corresponen als bruts després de la deducció d’impos-
tos i de les cotitzacions socials.

Nivells de preus a les ciutats del món
Nivells de preus, sense lloguer

(Zuric = 100,0)

1 Oslo 113,1
2 Londres 102,9
3 Copenhaguen101,6
4 Zuric 100,0
5 Tokyo 99,5
6 Ginebra 95,8
7 Nova York 93,1
8 Dublín 91,5

9 Estocolm 91,3
10 Hèlsinki 90,3
11 París 89,0
12 Viena 88,4
13 Luxemburg 86,9
14 Chicago 85,8
15 Los Angeles 85,2
16 Toronto 82,4

17 Munic 82,3
.... ....
27 Hong-Kong 76,4
28 Barcelona 75,8
29 Roma 75,7
30 Sidney 74,8
31 Madrid 74,5

Nivells de salaris a les ciutats del món
Nivells de salaris (Zuric = 100,0)

Bruts Nets* Bruts Nets*
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Societats Professionals i Recurs Cameral Permanent
(Comentari a la Sentència núm. 225/06 del Tribunal Constitucional)

INTRODUCCIÓ

La relació de les societats de professionals i les Cambres de
Comerç ha estat objecte de diversos canvis els darrers temps.

Aquest mateix Informatiu de L’Economista1 va centrar un arti-
cle jurídic en el  finançament de les Cambres de Comerç, i en
especial, a la seva relació amb les societats de professionals.

Això no obstant, el passat 17 de juliol el Tribunal Constitucio-
nal va dictar una Sentència que aporta un nou enfocament a
les obligacions de les societats de professionals envers les
Cambres de Comerç.

L’objecte del present article és explicar el contingut de la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional, que determina que una societat
de professionals no resta obligada al pagament del Recurs
Cameral permanent, en comparació amb la sentència anul·lada.

Per aquest motiu, entenem que és interessant conèixer primer
els arguments que donava el TSJ de Madrid en la sentència que
més tard va ser declarada nul·la pel Tribunal Constitucional.

CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TSJ 
DE MADRID AMB DATA 5 DE DESEMBRE DE 2001

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va realitzar una anàlisi
dels articles 6 i 13 de la llei 3/1993, de 22 de març, Llei bàsica de
les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, determi-
nant que la condició d’elector (i per tant de subjecte passiu del
Recurs Cameral Permanent) està determinat per dos criteris:
Criteri material: relatiu a l’activitat comercial, industrial i
naviliera realitzada per compte propi, en comissió o agència.
Criteri formal: referit al fet de la subjecció de l’activitat comer-
cial, industrial o naviliera a l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Després d’aplicar aquests dos criteris en el cas concret, el Tri-
bunal Superior de Justícia va determinar que s’acomplia el cri-
teri material pel que fa a les activitats realitzades pel recurrent,
senyor Jesús Quintas Bermúdez, que excedien les exclusions
previstes en l’article 6.2, paràgraf segon de l’esmentada llei
3/1993, de 22 de març, que seguidament transcrivim:

6.2, párrafo segundo:
“En todo caso, estarán excluidas las actividades agrícolas,
ganaderas y pesqueras de carácter primario y los servicios
de Agentes y Corredores de Seguros que sean personas
físicas así como los correspondientes a profesiones libera-
les no incluidas expresamente en el párrafo anterior.”

El criteri formal també s’acomplia, ja que les societats queda-
ven subjectes a l’impost d’activitats econòmiques per raó de la
seva activitat comercial, industrial o naviliera, segons es des-
criu en l’article 6.3 de la llei:

6.3 Se entenderá que una persona natural o jurídica
ejerce una actividad comercial, industrial o naviera cuan-
do por esta razón quede sujeta al Impuesto de Activida-
des Económicas o tributo que lo sustituya.

Pel que s’ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid
va determinar que s’acomplien els requisits per tenir condició
d’elector i en conseqüència va declarar que el recurrent esta-
va obligat al pagament del Recurs Cameral Permanent. 

CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DICTADA PER LA SALA
PRIMERA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Una de les funcions principals del Tribunal Constitucional és
atorgar la seva empara en els casos que els drets fonamentals
hagin estat vulnerats. Per tant, la sentència dictada per aquest
Tribunal no es tractava d’una resolució directament dirigida a
determinar si les societats d’economistes estaven obligades -o
no- a abonar el Recurs Cameral Permanent. 

La sentència se centra a veure si el Tribunal Superior de Justícia
de Madrid va interpretar inadequadament algun dels drets
fonamentals recollits a la Constitució  Espanyola (arts. 14 a 29).

En aquest sentit, el recurrent va fonamentar recurs d’empara
davant el Tribunal Constitucional en els punts següents:
1. Presumpta vulneració de drets fonamentals, concretament el

Dret d’associació en el seu vessant negatiu (dret de no asso-
ciació) recollit en l’article 22.1 de la Constitució Espanyola. 

2. Modificació del criteri utilitzat pel mateix òrgan judicial en
sentències de la mateixa naturalesa, sense justificació suficient.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional va dictar amb data 17
de juliol de 2006 la sentència núm. 225/2006, resolent el recurs
d’empara plantejat pel col·legiat de Madrid Jesús Quintas Ber-
múdez contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Madrid amb data 5 de desembre de 2001, determinant:
1º Reconèixer el seu dret d’associació en el seu vessant nega-

tiu, com dret a no associar-se (art. 22CE).
2º Declarar la nul·litat de la Sentència de 5 de desembre de

2001 de la Secció de Recolzament núm. 2 de la Secció Cin-
quena de la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid.

Els arguments exposats pel Tribunal Constitucional segueixen
el mateix esquema que els manifestats pel TSJ de Madrid, si
bé són interpretats de manera diferent.

Criteri material: A diferència del TSJ de Madrid, el TC consi-
dera que les activitats exercides pel recurrent sí que formaven
part de les exclusions de l’article 6.2, ja que els drets fona-
mentals no poden ser interpretats restrictivament.

El TC manifesta que el dret d’associació (art.22 CE) té un vessant
negatiu (dret de no associació), que ha de ser respectat i defensat
com a dret fonamental. En aquest sentit, declara que la sentència
del TSJ va interpretar restrictivament les llibertats del recurrent.
Criteri formal: En aquest cas, el TC considerava que la sub-
jecció a l’IAE no determina l’activitat realment exercida, i que
es tracta d’una qüestió d’ordenació tributària. 

CONCLUSIÓ

La sentència dictada pel Tribunal Constitucional permet defensar
que les societats que desenvolupen professions liberals no estan
obligatòriament adscrites a les Cambres de Comerç i, per tant,
no estan obligades al pagament del Recurs Cameral Permanent.
Això no obstant, és prudent esperar a veure de quina manera
ho acull la jurisprudència dels nostres tribunals, ja que una
sentència del Tribunal Constitucional no constitueix un criteri
jurisprudencial consolidat. 

Enric Fort
Advocat, Guillén Bécares, S.L.

1 Noticiari Jurídic de l’Informatiu de  l’Economista núm. 107, de març de 2006.
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l Paral·lelament a la tramitació parlamentària de la reforma fiscal,
de la qual ja hem escrit en el noticiari fiscal de l’Informatiu de
l’Economista núm. 108, també es troba en tràmit parlamentari
un projecte de Llei de Mesures per a la Prevenció del Frau Fiscal.
Entre les diverses mesures previstes –retenció a contribuents
en estimació objectiva (mòduls), normes antiparadís fiscal,
operacions vinculades en l’Impost sobre Societats, responsabi-
litat subsidiària en l’IVA en el cas de “Trames”, obligació d’a-
portar periòdicament llibres –registre, identificació dels
mitjans de pagament en les escriptures relatives a immobles,
consignació de la referència cadastral, etc.– hem considerat
oportú referir-nos a la transmissió d’immobles mitjançant la
transmissió d’accions o participacions.
Actualment, en la transmissió de valors admesos o no a nego-
ciació en un mercat secundari oficial, la normativa vigent decla-
ra l’exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials
Oneroses i en l’Impost sobre el Valor Afegit. La regulació d’a-
questa exempció es troba en l’article 108 de la Llei 24/1988, de
28 de juliol, del Mercat de Valors.
Aquesta norma ha estat desenvolupada per l’article 17 del RD
828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats.
D’aquesta regla general d’exempció, s’exceptuen els dos
supòsits següents que, si tributen per l’Impost sobre Trans-
missions Patrimonials com si es tractés d’una transmissió
d’immobles, s’hi aplica el tipus vigent a cada Comunitat Autò-
noma, que generalment és el 7%.
1. Transmissions de valors en general, quan concorrin les dues

condicions següents:
a) Que els valors representin parts del capital o patrimoni

d’entitats en què l’actiu estigui constituït, almenys en un
50%, per immobles situats en territori espanyol.

b) Que, a conseqüència de la transmissió, l’adquirent obtin-
gui la titularitat total d’aquest patrimoni o, almenys, una
posició que li permeti el control sobre l’entitat.
El control sobre les societats mercantils s’entén obtingut
quan directament o indirectament s’assoleix una partici-
pació en el capital superior al 50%. No obstant això, no
hi ha tributació quan la posició de control s’ostentava de
forma indirecta abans de la transmissió dels valors.

2. Quan es transmetin accions o participacions rebudes per les
aportacions de béns immobles realitzades amb ocasió de la
constitució o ampliació de capital d’una societat, sempre
que entre l’aportació i la transmissió no hagi transcorregut
el termini d’un any.

En el Projecte de Llei de Prevenció del Frau Fiscal s’intro-
dueix una nova redacció de l’article 108 de la Llei del
Mercat de Valors.
Les modificacions previstes, que tot seguit comentarem, intenten
ampliar el contingut de la norma afegint-hi cauteles i interpreta-
cions, extretes en alguns casos de la doctrina administrativa.
La norma intenta evitar que es puguin transmetre immobles
mitjançant la transmissió de valors, sense tributar per l’IVA o
per l’ITP o AJD.
Càlcul del percentatge de l’actiu que representen els
immobles: 
Els valors nets comptables de tots els béns se substituiran
pels seus respectius valors reals determinats a la data en
què tingui lloc la transmissió o adquisició.
Aquesta és una novetat de gran transcendència ja que, als
efectes de determinar quin percentatge representen els béns
immobles dins del conjunt de l’actiu de la societat, es produeix

una substitució del valor comptable dels immobles pel seu
valor real en el moment de la transmissió o adquisició.
¿S’entendrà per valor real el valor de mercat, és a dir, el que s’hau-
ria fixat en una operació comercial entre entitats independents?
S’introdueix l’obligació formal del subjecte passiu de formular
un inventari de l’actiu en funció del seu valor real en la data
de la transmissió i de facilitar-lo a l’Administració Tributària a
requeriment d’aquesta.
Regla relativa a l’autocartera:
Es regula el cas d’adquisició per una societat de les seves prò-
pies accions. En els casos de transmissió de valors a la matei-
xa entitat tenidora dels immobles per a la seva posterior
amortització per aquesta, s’entendrà, a efectes fiscals, que es
produeix el fet imposable de l’ITP, essent subjecte passiu l’ac-
cionista que, a conseqüència de dites operacions, obtingui el
control de la societat.
Tractant-se de societats mercantils, s’entendrà obtingut el control
quan directament o indirectament s’assoleixi una participació en
el capital superior al 50%. La novetat és, segons es preveu, que
es computarà també com a participació de l’adquirent els valors
de les altres entitats que pertanyin al mateix grup de societats.
Una altra novetat s’introdueix en el conjunt de l’actiu total en
el cas d’existència de finançament aliè de l’entitat que trans-
meti els fons propis. L’actiu total a computar es minorarà en
l’import del finançament aliè amb venciment igual o inferior a
12 mesos anteriors a la data en què es produeixi la transmis-
sió de les accions o participacions.
Es tributarà per l’Impost sobre Transmissions Patrimo-
nials i Actes Jurídics Documentats quan els valors transme-
sos hagin estat rebuts per les aportacions de béns immobles
amb motiu de la constitució o ampliació de capital de socie-
tats, sempre que entre la data d’aportació i la de trans-
missió no hagi transcorregut un termini de 3 anys. (Fins
ara per no tributar només havia de passar un any).
Noves regles per calcular la base imposable de l’ITP:
En el cas d’adquisició d’accions o participacions en el capital de
societats, fons, associacions i altres entitats, la base imposable
serà la part proporcional que representin els immobles, sobre el
valor real de totes les partides de l’actiu en la part corresponent
al percentatge de participació que es passi a tenir per la trans-
missió en el moment que s’obtingui el control o bé, una vega-
da obtingut, onerosament o lucrativament, aquest control, al
percentatge en què s’augmenti la quota de participació.
Aquesta norma comporta una certa seguretat jurídica, ja que,
fins ara, l’Administració Tributària ha interpretat que, quan mit-
jançant la transmissió de valors, l’adquirent ha obtingut la titu-
laritat total del patrimoni o, almenys, una posició de control, el
valor real a tenir en compte és el de tots els immobles de l’en-
titat corresponent, si bé l’Audiència Nacional ha entès que la
base imposable és el valor de les accions que es transmeten.
Quan els valors transmesos representin parts alíquotes del
capital social o patrimoni d’entitats l’actiu de les quals inclo-
gui una participació que permeti exercir el control en altres
entitats, per determinar la base imposable només es tindran
en compte els immobles d’aquelles entitats l’actiu de les quals
estigui integrat almenys en un 50% per immobles.
Si els valors transmesos provenen de les aportacions de béns
immobles realitzades amb ocasió de la constitució de societats o
de l’ampliació del seu capital, la base imposable coincidirà amb la
part proporcional del valor real dels immobles que foren aportats
el seu dia corresponent a les accions o participacions transmeses.

Ricard Viña Arasa
Assessor fiscal del Col·legi

Transmissió d’immobles mitjançant la transmissió d’accions 
o participacions
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lMemòries de sostenibilitat

El proper mes de novembre se celebrarà a Madrid el vuitè Congrés
Nacional de Medi Ambient (CONAMA8 - www.conama8.org).
El Col·legi d’Economistes de Catalunya hi participa molt acti-
vament presidint el Grup de Treball 21, per desenvolupar els
aspectes i els indicadors econòmics de les memòries de soste-
nibilitat. Aquesta participació destacada del Col·legi és fruit de
la bona acollida dels treballs realitzats en edicions anteriors en
què la qualitat i el rigor de les ponències han estat clau per
donar continuïtat al desenvolupament dels aspectes econò-
mics de les memòries de sostenibilitat. 

El Grup de Treball 21 del CONAMA8, en referència al docu-
ment final i ponències associades respecte a les memòries de
sostenibilitat, treballa en tres línies de desenvolupament. La
primera consisteix a aprofundir sobre el punt de vista dels
interlocutors socials (sindicats, ONG i consumidors, entre d’al-
tres), és a dir, quines informacions i dades de les memòries de
sostenibilitat són més rellevants i útils per als seus interessos i
necessitats. En segon lloc, es realitzarà una comparativa entre
la guia editada l’any 2002 per a l’elaboració de memòries de
sostenibilitat, coneguda com a G2 i que actualment utilitzen
les empreses per elaborar els seus informes, amb la nova guia,
anomenada G3, que es publicarà al final d’aquest any 2006 o
principi del 2007. El passat mes de juliol, i després de la revi-
sió feta en funció dels comentaris i les aportacions de les enti-
tats col·laboradores, l’esborrany del G3 va ser aprovat pel
Consell d’Administració del GRI (Global Reporting Initiative)
per ser ratificada a Amsterdam al començament d’octubre del
2006. Aquesta línia de treball vol aprofundir en les innova-
cions, les millores de disseny i els continguts de la nova guia
respecte dels tres tipus d’indicadors, ambientals, socials i
econòmics, essent en aquests últims on la participació de la
Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi tindrà una
aportació més decisiva. Per últim, com a tercera línia de tre-
ball, es proposa fer una recopilació i una anàlisi dels instru-
ments de comunicació i informes addicionals a les memòries
de sostenibilitat que les empreses fan servir per posar en
coneixement dels seus stakeholders (parts interessades) les
dades econòmiques i les actuacions socials i mediambientals.
En aquesta part s’inclourà un estudi respecte al nivell d’agre-
gació dels indicadors i el grau de representativitat de les
memòries de sostenibilitat. 

És summament important la participació dels stakeholders de
les empreses (clients, proveïdors, empleats, entitats finance-
res, sector públic) en l’elaboració de les memòries de sosteni-
bilitat si es vol obtenir un informe útil, pràctic i rigorós més
enllà de la voluntat de donar una imatge positiva en una ope-
ració de màrqueting corporatiu. A més, caldrà identificar nous
interlocutors i parts interessades, com per exemple l’Organit-
zació de Consumidors i Usuaris (OCU), ONG en general, orga-
nitzacions ecologistes, comunitats i organitzacions veïnals,
universitats i comunitat científica, organitzacions empresarials,
per enriquir i ampliar l’informe de sostenibilitat a nous col·lec-
tius i augmentar, així, la representativitat de la memòria de
sostenibilitat. 

La Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya vol animar a tots els col·legiats, dintre
dels seus àmbits d’actuació, a fomentar activament les inicia-
tives i els programes de Responsabilitat Social Empresarial
(RSE) i sostenibilitat de les empreses, i a participar-hi. Els eco-
nomistes hem de ser actors rellevants en aquest procés inno-
vador de gestió empresarial. No podem ser actors passius a
remolc dels esdeveniments, hem d’impulsar el canvi cap a

una economia equilibrada i sostenible. Per sort, molts de
nosaltres no solament entrem en els conceptes, sinó que ens
ho creiem. 

Cal recordar, com ho indica la Declaración sobre los principios
rectores del Desarrollo Sostenible adoptada pel Consell Euro-
peu del 16 i 17 de juny de 2005, que el desenvolupament sos-
tenible és un objectiu de la UE i que implica progressar
equilibradament i harmònicament en les dimensions econò-
miques, socials i ambientals del desenvolupament. La protec-
ció ambiental, l’equitat i la cohesió social, la prosperitat
econòmica i el compliment de les responsabilitats internacio-
nals són els objectius clau de la declaració de la UE. El Libro
Verde de la Comisión Europea para Fomentar un Marco Euro-
peo para la Responsabilidad Social de las Empresas, publicat el
juliol del 2001, constitueix el punt de partida europea cap a
una nova manera de fer empresa. Tots els informes i observa-
toris de sostenibilitat i RSE publicats fins avui situen Espanya
amb greus carències estructurals. Cal avançar cap a un model
econòmic que aporti un teixit productiu sostenible i de quali-
tat, que tingui el valor afegit com a factor de competitivitat,
amb increments substancials en inversions de R+D, tecnolo-
gia, educació i formació, i que asseguri l’equitat en la distri-
bució d’ingressos i la cohesió social. 

Artur de las Heras
Economista, Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Notícies d’interès
– El GRI va presentar la seva nova generació d’estàndards

“G3” a Amsterdam (Europa Press 26-9).
– Els sectors industrials i energètics podran emetre 152 milions de

tm anuals de CO2 entre el 2008 i el 2012 (Europa Press 21-7).
– Les empreses espanyoles, líders amb les certificacions

ambientals (Expansión 5-9).
– La Xina crearà la seva pròpia borsa d’emissió de CO2, la pri-

mera que s’establirà en un país en desenvolupament. Podrà
acumular el 35% del total del mercat mundial dels crèdits
d’emissió de CO2, negoci que mourà 600.000 milions de
dòlars (Cinco días 18-9).

Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
Com us dèiem en l’anterior Informatiu, la Comissió continua
treballant en un projecte sobre els indicadors econòmics de les
M.S. seguint la trajectòria començada en anys anteriors. Part
d’aquest treball s’inclourà en el Grup de Treball 21 del CONA-
MA, que coordina el Col·legi i que se celebra a Madrid entre
els dies 27 de novembre i 1 de desembre. Alguns dels mem-
bres hi presenten, en el bloc de Governs Locals, un treball
sobre l’Indicador Econòmic de Síntesi de Sostenibilitat, (IESS),
model bàsic i aplicació al municipi de Cerdanyola del Vallès,
encarregat per la Diputació de Barcelona. També s’ha assistit a
jornades de Canvi Climàtic i de RSC. I al II Seminari sobre
Canvi Climàtic a Buenos Aires els dies 19 i 20 de setembre,
amb la ponència “La empresa sustentable y el cumplimiento
de Kioto, barreras y oportunidades”.

Marta Roca Lamolla
Economista, Comissió d’Economia i Sostenibilitat
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Els comptes abreujats en la reforma mercantil
Tal com ha anat recollint l’Informatiu, en l’Avantprojecte de
Llei de reforma de la legislació mercantil s’introdueixen canvis
en matèria comptable per a la seva harmonització internacio-
nal basats en la normativa de la Unió Europea.

En aquest article exposem els canvis que afecten els comptes
abreujats. En l’article 175 es tracten el Balanç i l’Estat de Can-
vis en el Patrimoni Net abreujats (ECPN). En l’article 201, la
memòria abreujada, i en l’article 202.3, l’informe de gestió.

El Projecte de Llei no introdueix canvis significatius, llevat dels parà-
metres que permeten presentar comptes abreujats (si dos d’ells es
compleixen), segons el quadre següent, referit al balanç i a l’ECPN:

Tot i que expressat d’una manera una mica diferent, es conti-
nua indicant que es perdrà la possibilitat de preparar comptes
abreujats si s’incompleixen dues de les tres circumstàncies
esmentades durant dos anys seguits.

A l’Avantprojecte de Llei anterior els paràmetres proposats repre-
sentaven un increment substancialment inferior (del voltant del
6%). Al Projecte actual, els paràmetres relacionats amb l’actiu i
la xifra de negocis representen un increment del voltant del 30%
amb relació als vigents actualment, un percentatge que s’apro-
paria a la inflació acumulada des de l’última actualització.

Ara es fa esment de l’ECPN, estat no existent prèviament com
a tal en la normativa encara en vigor.

El Projecte estableix que les societats els valors de les quals
estan admesos a cotització en qualsevol mercat regulat de la
UE no podran preparar comptes abreujats.

El Projecte no pot indicar quines són les partides del balanç i de
l’ECPN que es podran suprimir, fins que no es disposi del nou PGC.

De la mateixa manera que estableix la normativa actual, la
possibilitat de preparar Balanç i ECPN abreujats implica també:
– No obligatorietat de preparació de l’EFE (en la normativa

actual, del quadre de finançament).
– Possibilitat de preparar una memòria abreujada segons els

termes que s’indicaran reglamentàriament (vegeu l’article
201). Tanmateix, s’indica la informació mínima que haurà de
contenir la memòria, que és molt semblant a la que s’exigeix
actualment.

– No obligatorietat de preparació de l’informe de gestió
(vegeu l’article 202.3). Si l’entitat ha adquirit accions pròpies
o de la societat dominant, aquesta informació haurà d’ex-
pressar-se en la memòria.

S’entén que les societats que poden presentar Balanç i ECPN
abreujats continuaran sense l’obligació de sotmetre’s a una audi-
toria externa. Si això es compleix, es calcula  que l’increment de
paràmetres suposarà reduir en més d’un 20% el nombre d’em-
preses sotmeses a l’obligació d’auditar-se. Aquesta circumstància
ha estat àmpliament criticada tant des del món de l’auditoria
com des de les entitats de crèdit i els analistes d’empresa.

Com ja hem indicat, hi ha una continuació pràcticament total
quant a la filosofia sobre els comptes abreujats:
– Els paràmetres són quantitatius, llevat de l’excepció per cotització.
– Els efectes es limiten al volum d’informació a presentar. De cap

manera s’estenen a una simplificació dels criteris de reconeixe-
ment i valoració de les partides. L’única –i petita– excepció en
aquest sentit, la constituïen els comptes simplificats, que perme-
tien simplificar dues polítiques comptables. Tanmateix, el Projec-
te preveu derogar la normativa sobre comptes simplificats.

– El punt anterior difereix de la filosofia que està començant a
aplicar l’IASB a través del seu projecte de comptes per a
Pimes en què sí que es preveu una simplificació significativa
no solament en aspectes de presentació, sinó també en nor-
mes de reconeixement i valoració.

– La possibilitat de preparar Balanç i ECPN té altres efectes
col·laterals (que ja es presenten en la normativa vigent).

Article 176: Compte de Pèrdues i Guanys abreujat

El Projecte de Llei no introdueix canvis significatius, a excepció
dels paràmetres que permeten presentar Compte de Pèrdues
i Guanys abreujat (si dos d’ells es compleixen), segons el qua-
dre següent:

En aquest cas, l’increment de les xifres d’actius i de negocis és
també del voltant del 30%.

Tot i que expressat d’una manera una mica diferent, es conti-
nua indicant que es perdrà la possibilitat de preparar Compte
de Pèrdues i Guanys abreujat si s’incompleixen dues de les tres
circumstàncies esmentades durant dos anys seguits. El Projec-
te precisa que les societats els valors de les quals estan adme-
sos a cotització en qualsevol mercat regulat de la UE no
podran preparar Compte de Pèrdues i Guanys abreujat.

El Projecte no pot indicar quines són les partides del Compte
de Pèrdues i Guanys que es podran suprimir fins que no es dis-
posi del nou PGC.

Recordem també que l’article 43.1 del Codi de Comerç exi-
meix de l’obligació de presentar comptes consolidats, si els
comptes consolidats no sobrepassen dos dels límits exigits per
a la preparació del Compte de Pèrdues i Guanys abreujat, a
excepció de societats cotitzades. Seria positiu que més enda-
vant es fixés un import brut equivalent dels límits esmentats
quan els càlculs es poguessin fer per simple agregació, sense
eliminacions, com ho permet la normativa actual.

Un altre aspecte que es pot ressaltar és que la Disposició final
1ª.1.b inclou que el Govern podrà modificar els límits mit-
jançant Reial Decret a l’empara de criteris fixats per les direc-
tives comunitàries.

Anselm Constans
Membre del Grup de Treball del PGC 

(ACCID-Comissió de Comptabilitat del CEC)

Descripció Paràmetre Paràmetre
actual Projecte Llei

Actiu no superior 
a (en milions d’euros) 2,40 3,08
Xifra negocis no superior 
a (en milions d’euros) 4,70 6,06
Nombre mitjà de treballadors 
no superior a 50 50

Descripció Paràmetre Paràmetre
actual Projecte Llei

Actiu no superior 
a (en milions d’euros) 9,50 12,32
Xifra negocis no superior 
a (en milions d’euros) 18,40 24,64
Nombre mitjà de treballadors 
no superior a 250 250
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A Ernest Lluch, en record d’un mestre, un intel·lectual
curiós, un individu extraordinari i una persona entranyable. 

Ara fa 20 anys de la Llei General de Sanitat, i per a rememorar
aquest fet passarem a analitzar críticament aquest instrument
legislatiu. Ho farem des de tres vessants diferents, el temporal,
el transversal (en relació a altres països del moment), i el global
“de panell” de dades. 

Des d’una perspectiva temporal, la Llei millorà una situació
anterior bastant lamentable.  Va posar ordre al “qui fa què”
en la nostra sanitat, enfront de la fragmentació competencial
vigent (salut pública, mental, ocupacional, assistencial…)
buscà integrar-la en un sol “Sistema”. La llei canvià també el
focus del sistema (o el “que fa”, passant d’orientar-se a malal-
ties a fer-ho en l’individu, malalt, fos per la causa que fos), i
aquest individu, per la seva condició de ciutadà (no com a tre-
ballador o empleat en una branca o altra de l’activitat econò-
mica). Finalment, en relació al “com ho fa?”, la Llei estructurà
els serveis i identificà la coordinació necessària dels organis-
mes encarregats de la seva realització, tot i donant solc, és a
dir preparant el terreny, a una descentralització territorial que
havia precedit la mateixa Llei. Excel·lent per tant la valoració
que ha de merèixer la Llei des d’aquesta perspectiva.

Quant a l’avaluació des de l’òptica transversal, la valoració ha
de ser necessàriament més crítica. Es parlà en el seu moment
de construir un Servei Nacional de la Salut (SNS) quan el Natio-
nal Health Service (NHS) britànic ja estava de canvis i mudan-
ces, i altres països començaven també a revisar l’obra feta
(nosaltres fèiem metges d’atenció primària assalariats que en
els països nòrdics ja evolucionaven cap a fórmules més capita-
tives, etc.). Aquí llegírem relativament poc i copiàrem mala-
ment: el NHS podia ser Nacional, ja que les regions sanitàries
són “artilugis” de planificació sense parlaments polítics al
darrere, no el nostre SNS. Al NHS, els metges de capçalera no
són assalariats sinó professionals liberals, etc. Així mateix, es
traduïren a la realitat espanyola estructures de poder, gover-
nança i programes de participació d’altres països sense prestar
prou atenció a la cultura d’“allò públic” imperant a Espanya
(el frau fiscal no es condemnava socialment), de gestió majo-
ritàriament administrativa i de control, i sense prestar prou
atenció a les TICs sobre les quals s’havien d’aixecar els suports
d’aquell canvi. En molts països es parlava ja de divisió de fun-
cions sanitàries (planificació, finançament, assegurances, com-
pra i subministrament de serveis), o de delimitació de
prestacions, mentre que aquí s’instal·là una cultura contrària,
del gratis “tot per tots”. Es confongué universalitat amb gra-
tuïtat, finançament impositiu amb garantia d’equitat, i s’iden-
tificà la responsabilitat de la provisió pública amb la producció
pública directa. 

Finalment, des d’una perspectiva global, car recordar que la llei
s’inseria en el pervers context de la macroeconomia dels crèdits
ampliables, modificacions de crèdit i sanejaments cada cinc
anys, si fa no fa, que posaven de relleu la debilitat financera del
sistema; a la mesogestió, a l’etapa de les ‘factures als calaixos’,
els pressupostos inicials poc creïbles i els gerents valorats com
a veritables ‘aconseguidors’ de beneficis per als professionals;
per últim, a la micro, la situació era de zero gestió clínica i d’a-
cumulació de llocs de treball tant dins del sistema públic com
del privat. Tot això amb el manteniment d’una legislació que
combinava encara, permanentment i confusament, el “dret a
la salut” de tot ciutadà pel fet de ser-ho, amb les “prestacions
sanitàries de la Seguretat social” quant a cotitzants.  

Posades així les coses en context (el punt de partida, la situa-
ció política del país, els dèficits de cultura democràtica exis-
tents...), tot i el retard i la manca d’incorporació de les
innovacions sanitàries que es començaven ja a donar en bona
part del món desenvolupat, crec que és just una valoració con-
junta notable per l’aportació que la Llei suposà per a la nor-
malització democràtica del país.

Com que de vegades es diu de la Llei més que el que diu la
Llei en si mateixa, acabarem aquest comentari intentant clari-
ficar l’aportació dels seus continguts fonamentals.

LLEI GENERAL DE SANITAT: QUÈ FA I QUÈ NO FA LA LLEI

La LGS (1) no estableix per si mateixa el dret universal a l’as-
sistència sanitària pública. La LGS garanteix el dret a la pro-
tecció de la salut i a l’atenció sanitària, però la concreció
efectiva del dret es deixa als mitjans diversos, ja existents, (2)
no fa ‘gratuïta’ l’assistència. Tot el que diu l’art. 3.2 és que
“l’accés i les prestacions sanitàries es realitzaran en condicions
d’igualtat efectiva” (però preveu pagaments i preus redemp-
tors del cost dels serveis), (3) no crea d’entrada un “Servei
Nacional de Salut”, sinó un sistema únic de les ofertes assis-
tencials públiques de diferents règims i administracions, (4) no
treu l’assistència sanitària del marc jurídic de la Seguretat
Social, ni clarifica tampoc el terreny competencial de la
Constitució espanyola (CE) entre el Títol VIII i el seu art. 143,
(5) no dóna cobertura pública a l’ampliació per “extensió-
absorció” d’una sola forma de prestació de serveis, la qual
cosa fa que no es concreti el règim de personal ni tampoc de
regulació de l’oferta privada sanitària.

La LGS sí obre la porta a un conjunt de canvis positius, com
l’orientació dels hospitals a les seves àrees de influència, o la
lliure elecció de metges de primària. Així mateix, dóna peu a
l’entrada de l’economista en la gestió sanitària tot i que sense
especificitat formativa i capacitat de diàleg amb els professio-
nals, i amb el manteniment de la malfiança sobre les consig-
nacions pressupostàries.  

En resum, una anàlisi crítica però que hem intentat pondera-
da atorgaria una qualificació, com hem dit, de notable, tant
per allò que parcialment la Llei va poder fer (posar ordre en el
proposat “sistema” sanitari), com per allò que no va acabar
fent (tancant, impedint). Recordem que des d’una perspectiva
catalana, no va imposar una homologació, uniformització i
recentralització de competències, de manera que no es va
contradir amb la nostra diversitat proveïdora i altres especifici-
tats del nostre sistema sanitari; diversitat que al meu parer és,
encara avui, riquesa, força innovadora i estímul per a la ges-
tió. Tots ells uns elements que hauríem de preservar entre tots,
especialment ara quan la cultura d’“allò públic” té els valors
del segle XXI i no els predemocràtics o els propis de la conser-
vadora compassionate society de Lord Beveridge de fa més de
seixanta anys!!

Guillem López Casasnovas 
Professor d’Economia Pública

1 Aquest text forma part de la ponència realitzada en l’acte de commemoració dels
20 anys de la LGS organitzat conjuntament per la Fundació Ernest Lluch i el
Departament de Salut.

20 anys de la Llei General de Sanitat. La perspectiva catalana(1)



No
tic

ia
ri 

d’
in

fo
rm

àt
ic

a
Quadern de navegació
ÚS DEL DOMINI .CAT EN EL SERVEI CONNECTA’T

El Col·legi, a través del departament
d’informàtica, i en atenció a les peticions
rebudes pels col·legiats, ha posat en fun-
cionament la possibilitat de fer servir el
domini economistes.cat en el correu

electrònic que s’ofereix als usuaris del Servei Connecta’t.
Així, els col·legiats que gaudeixen del correu electrònic que el
Col·legi ofereix gratuïtament sota el domini economistes.com
poden ara fer servir, si volen, el domini economistes.cat només
canviant-lo de la seva adreça de correu electrònic en la configura-
ció del programa client de correu (Outlook, Outlook Express, Mozi-
lla, Thunderbird…) SENSE FER CAP MÉS CANVI en la configuració.
ATENCIÓ ➞ NO CANVIEU EL DOMINI DEL NOM DELS 
SERVIDORS POP3 i SMTP
Tècnicament, el que s’ha fet és crear el que s’anomena “àlies”
de les adreces de correu que tenen el domini .COM al domini
.CAT, de manera que les dues adreces són iguals i compartei-
xen la mateixa bústia de correu al servidor.
Amb tot, cal tenir present que els dominis .CAT són dominis
d’àmbit lingüístic i no tenen, per dir-ho d’alguna manera, el
reconeixement que tenen les adreces de primer nivell (.COM /
.NET / .ORG) o les de país (.FR / .IT/ .NL / etc.). Això vol dir que
hi poden haver problemes si un determinat servidor de correu
electrònic no reconeix aquest domini, tot ocasionant devolu-
cions de missatges a l’emissor. Aquesta és l’única limitació que
hem detectat des del departament d’informàtica. 
Recordeu que davant de qualsevol dubte podeu contactar
amb el departament en l’horari habitual d’atenció als
col·legiats i també recordeu que teniu a la vostra disposició el
servei HotLine del servidor al telèfon 902 455 466.

EL 62% DELS INTERNAUTES FA SERVIR LA BANCA 
‘EN LÍNIA’

El 62% dels usuaris espanyols d’Internet utilitzen els diferents ser-
veis que ofereix la banca en línia. I, d’aquest percentatge, la meitat
és client de dues o més entitats financeres. Aquesta seria la princi-
pal conclusió treta d’un estudi fet pel grup Elogia (www.elogia.net).
Segons aquest estudi, les principals operacions que es fan en
la banca en línia són la consulta de saldo dels comptes, de les
targetes de crèdit i dels punts que aquestes donen als clients
mitjançant els programes de fidelització. 
L’estudi analitza també els usuaris que no utilitzen aquest ser-
vei. La por de la manca de seguretat i la manca de formació
en l’ús de les plataformes web són els principals impediments.
Així, molta gent prefereix anar personalment al banc abans
que treballar-hi per Internet.
Per contra, els usuaris del servei es queixen força de la lenti-
tud de moltes plataformes i de les comissions que les entitats
cobren per fer-les servir.

UNA DIRECTIVA EUROPEA PROHIBEIX L’ÚS DE
SUBSTÀNCIES TÒXIQUES ALS APARELLS ELECTRÒNICS,
ENTRE ELLS ELS ORDINADORS 

Ordinadors, telèfons mòbils i aparells electrònics en general
contenen diversos materials que no tan sols són força perjudi-
cials per al medi i molt difícils de degradar, sinó que també
poden afectar negativament la salut de les persones. Amb la
directiva RoHS (http://www.netregs.gov.uk/netregs/legisla-
tion/380525/477158/?lang=_e), la Unió Europea prohibeix als

fabricants que incloguin
sis substàncies conside-
rades tòxiques, entre les
quals el plom, el crom i el
mercuri. 
La RoHS (‘Restriction of
the use of certain hazar-
dous substances in elec-
trical and electronic
equipment’) tindrà con-

seqüències importants en la indústria electrònica, que es veurà
obligada a utilitzar nous materials i a modificar el procés de
fabricació. És clar que tot això repercutirà en el preu final que
el consumidor haurà de pagar pels aparells.
Normativa europea sobre residus elèctrics i electrònics: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm

DUES NOVETATS MÉS EN EL MÓN GOOGLE
SERVEI DE PAGAMENT A INTERNET MADE IN GOOGLE

Després d’un llarg període de proves, Google ha llançat als
Estats Units Google Checkout, un mitjà de pagament a través
d’Internet molt semblant al Pay Pal d’Ebay, que centralitza els
pagaments de les compres efectuades en webs col·laborado-
res. Aquest servei evita el frau, ja que la web venedora no té
accés al número de la targeta de crèdit del comprador. Goo-
gle Checkout facilita també el seguiment de les comandes,
encara que s’hagin fet a venedors diferents.

MÉS DE 200 ANYS DE NOTÍCIES ARXIVADES A GOOGLE

El nou Google News Archive Search (http://news.google.com/
archivesearch) permet l’accés a centenars d’hemeroteques
en línia que inclouen notícies dels últims dos-cents cinquan-
ta anys. Els resultats es presenten semblantment als del
Google News, amb les notícies agrupades per temes, enca-
ra que les cerques poden oferir resultats ordenats cronològi-
cament. De fet, i de la mateixa manera que el Google News,
el nou servei no és sinó una eina per poder aprofitar fonts ja
existents.
Això sí, és una eina que simplifica molt la feina, perquè inclou
els resultats de moltes fonts diferents en una sola cerca. És a
dir, per exemple, recull dades de The Guardian, USA Today i
Washington Post, i alhora de la revista Time, de Saint Peters-
burg Times... A més, el sistema de cerca té opcions avançades
que la poden fer més exacta. 

MICROSOFT JA NO DONARÀ SUPORT A WINDOWS 98

Des del passat 11 de juliol, Microsoft ha deixat de prestar
suport tècnic als usuaris dels sistemes operatius Windows 98,
Windows 98 SE i Windows ME, perquè, segons la multinacio-
nal informàtica, “són obsolets i suposen un risc per a la segu-
retat”. No obstant això, els manuals i els documents de
configuració i resolució de problemes coneguts seguiran pre-
sents a la web de Microsoft. Windows XP SP1 es quedarà
sense assistència el proper 10 d’octubre, i… és que el gegant
nord-americà sembla que té pressa per llançar aviat el seu nou
sistema operatiu Vista.

Departament d’Informàtica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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1 Quadre elaborat en base al Handbook of International Auditing, Assurance
and Ethics Pronouncements del 2006.

Taula comparativa de normes internacionals d’auditoria i normes
tècniques d’auditoria a Espanya
A continuació s’exposa una taula comparativa de les normes emeses per l’IAASB pel que fa a les Normes Tècniques d’Auditoria emeses per l’ICAC.

NORMES INTERNACIONALS D’AUDITORIA1

Glossary of Terms
International Framework for Assurance Engagements 

ISA 200 - Objective and General Principles Governing an Audit of Financial
Statements 

ISA 210 - Terms of Audit Engagements

ISA 220 - Quality Control for Audits of Historical Financial Information

ISA 230 - Documentation  
ISA 230R - Audit Documentation (ejercicios  que empiezan a  partir del 15/06/2006)
ISA 240 - The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit 

of Financial Statements 
ISA 250 - Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial 

Statements 
ISA 260 - Communication of Audit Matters with Those Charged with Governance

ISA 300 - Planning an Audit of Financial Statements

ISA 315 - Understanding the Entity and Its Environment and Assessing 
the Risks of Material Misstatement

ISA 320 - Audit Materiality 

ISA 330 - The Auditor’s Procedures In Response to Assessed Risks
ISA 402 - Audit Considerations Relating to Entities using Service 

Organizations 
ISA 500 - Audit Evidence
ISA 501 - Audit Evidence - Additional Considerations for Specific Items

ISA 505 - External Confirmations 

ISA 510 - Initial Engagements - Opening Balances 

ISA 520 - Analytical Procedures

ISA 530 - Audit Sampling and Other Means of Testing 

ISA 540 - Audit of Accounting Estimates 

ISA 545 - Auditing Fair Value Measurements and Disclosures 
ISA 550 - Related Parties
ISA 560 - Subsequent Events 

ISA 570 - Going Concern 

ISA 580 - Management Representations

ISA 600 - Using the Work of Another Auditor

ISA 610 - Considering the Work of Internal Auditing 

ISA 620 - Using the Work of an Expert 

ISA 700 - The Auditor’s Report on Financial Statements 
ISA 700R - The Independent Auditor’s Report on a Complete Set of General

Purpose Financial Statements
ISA 701 - Modifications to the Independent Auditor’s Report 
ISA 710 - Comparatives  
ISA 720 - Other Information in Documents Containing Audited Financial

Statements
ISA 800 - The Auditor’s Report on Special Purpose Audit Engagements 
ISQC 1 - Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews 

of Historical Financial Information, and Other Assurance and
Related Services Engagements

ISRE 2400 - Engagements to Review Financial Statements (abans ISA 910)
ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed 

by the Independent Auditor of the Entity 
ISAE 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Histo-

rical Financial Information 
ISAE 3400 - The Examination of Prospective Financial Information 
ISRS 4400 - Engagements to Perform Agreed-upon Procedures Regarding 

Financial Information
ISRS 4410 - Engagements to Compile Financial Information

NORMES TÈCNIQUES D’AUDITORIA ESPANYOLES

Sense desenvolupament

Normes Tècniques d’Auditoria. Resolució de 19 de gener de 1991 –BOICAC núm. 4 i 19–

Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Contracte d’Auditoria o Carta d’Encàrrec”.
Resolució de 16 de juny de 1999 –BOICAC núm. 38–
Norma Tècnica sobre “Control de qualitat”. Resolució de 16 de març de 1993
–BOICAC  núm. 12–

Normes Tècniques d’Auditoria. Resolució de 19 de gener de 1991 –BOICAC núm. 4 i 19–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Errors i Irregularitats”.
Resolució de 15 de juny de 2000 –BOICAC núm. 42–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Compliment de la normativa aplicable a l’entitat auditada”.
Resolució de 26 de juliol de 2001 –BOICAC núm. 47–
Sense desenvolupament 
Normes Tècniques d’Auditoria. Resolució de 19 de gener de 1991 –BOICAC núm. 4 i 19–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “L’obligació de comunicar les debilitats significatives
de control intern”. Resolució d’1 de setembre de 1994 –BOICAC núm. 18–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “L’auditoria de comptes en entorns informatitzats”.
Resolució de 24 de juny de 2003 –BOICAC núm. 54– 
Norma Tècnica sobre “El concepte d’”importància relativa”.
Resolució de 14 de juny de 1999 –BOICAC núm. 38–
Normes Tècniques d’Auditoria. Resolució de 19 de gener de 1991 –BOICAC núm. 4 i 19–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Consideracions relatives a l’auditoria d’entitats que exte-
rioritzen processos d’administració”. Resolució de 26 de març de 2004 –BOICAC núm. 57–
Normes Tècniques d’Auditoria. Resolució de 19 de gener de 1991 –BOICAC núm. 4 i 19–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Evidència d’auditoria. Consideracions addicionals 
en àrees determinades”. Resolució de 19 de setembre de 2003 –BOICAC núm. 55–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Confirmacions de tercers”.
Resolució de 24 de juny de 2003 –BOICAC núm. 54–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Els saldos d’obertura en una primera auditoria”.
Resolució de 25 de març de 2004 –BOICAC núm. 57–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Procediments Analítics”.
Resolució de 25 de juliol de 2001 –BOICAC núm. 47–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Utilització de tècniques de mostreig i d’altres procediments
de comprovació selectiva”. Resolució de 21 de desembre de 2004 –BOICAC núm. 60–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Estimacions Comptables”.
Resolució de 21 de desembre de 2004 –BOICAC núm. 47–
Sense desenvolupament
Sense desenvolupament
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Fets posteriors”.
Resolució de 26 de febrer de 2003 –BOICAC núm. 53–
Norma d’Auditoria sobre “L’aplicació del principi d’empresa en funcionament”.
Resolució de 31 de maig de 1993 –BOICAC núm. 13–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre la “Carta de Manifestacions de la Direcció”.
Resolució de 15 de juny de 1999 –BOICAC núm. 38–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Relació entre auditors”.
Resolució de 25 de febrer de 2003 –BOICAC núm. 53–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Consideració del treball realitzat per auditoria interna”.
Resolució de 26 de setembre de 2002 –BOICAC núm. 51–
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Utilització del treball d’experts independents per
auditors de comptes”. Resolució de 20 de desembre de 1996 –BOICAC núm. 28–
Normes Tècniques d’Auditoria. Resolució de 19 de gener de 1991 –BOICAC núm. 4 i 19–

Sense desenvolupament 
Norma Tècnica d’Auditoria sobre “Altra informació inclosa en documents que acompanyen
els comptes anuals auditats”. Resolució de 22 de desembre de 2004 –BOICAC núm. 60–
Sense desenvolupament
Sense desenvolupament 

Sense desenvolupament
Sense desenvolupament 

Sense desenvolupament

Sense desenvolupament 
Sense desenvolupament

Sense desenvolupament

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







13 de setembre

Cicle: El pla d’empresa. Tertúlia: Fiscalitat
i Seguretat Social en la creació d’empreses,
organitzat per la Comissió d’Assessors en
la Creació d’Empreses.

20 de setembre

Conferència sobre La banca ética: el caso
de Triodos Bank, organitzada per la Comis-
sió d’Economia Financera, a càrrec de
Joan Antoni Melé, director territorial de
Triodos Bank a Catalunya. Va presentar i
moderar l’acte Anton Gasol, president de
la Comissió.

21 de setembre

Presentació del llibre El encanto de
Hamelín. Secretos de liderazgo efectivo,

organitzada per la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, en
col·laboració amb Alienta Editorial i la
Fundació per a la motivació dels Recur-
sos Humans, a càrrec de Salvador Ale-
many, conseller delegat d’Abertis, Mercè
Sala, autora del llibre i Jordi Conejos,
degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya.

21 de setembre

VI Jornada Tècnica d’Auditoria. Un any
ple de canvis, organitzada per la Secció
REA Catalunya. La inauguració va anar a
càrrec de Jordi Conejos, degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya,
Efrén Álvarez, president del REA i Emilio
Álvarez, president del Comitè Directiu
d’Economistes Auditors de Catalunya
(REA).

21 de setembre

Acte d’inauguració 2006-2007. L’Estat de
fluxos de tresoreria, organitzat per la Seu
de Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec d’Emili Gironella,
soci de Gironella Velasco Auditores SA i
professor de la Universitat Pompeu
Fabra.

28 de setembre

Conferència sobre Nova tributació de l’es-
talvi.Utilització de productes derivats per a
rendibilitzar tresoreria a curt termini,orga-
nitzat per la Seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de
Jesús Sánchez-Quiñones, director general
de Renta4, SV.

3 d’octubre

Sessió temàtica Novetats projecte de Llei
de l’IRPF, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec de Francesc
Barnadas Molins, soci de BCM Serveis
Tributaris, SL i de Pep Martí Sanromà,
soci de l’àrea legal de BCM Serveis Tri-
butaris SL.
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5 d’octubre

Conferència sobre La Innovació (I), orga-
nitzada per la Comissió d’Economia del
Coneixement conjuntament amb Tertúlia
Digital, a càrrec de Francesc Solé Parella-
da, director del programa Innova, UPC i
de Carles Fradera, director d’innovació
del CIDEM. Va moderar l’acte, que es va
celebrar a la Casa Llotja de Mar, Jordi
Marín, vicepresident de la Comissió. 

5 d’octubre

Conferència sobre Permís per punts i
Seguretat Viària,organitzada per la Comis-

sió Sèniors, a càrrec de José Luís Pedre-
gosa Raduá, tècnic de la Direcció General
de Trànsit i professor associat de la UPC.

10 d’octubre

Presentació del llibre Gestión integrada.
Apuntes para liderar el cambio, organitzada
per la Comissió de Comptabilitat i Accid, a
càrrec de Ferran Termes, president de l’AC-
CID, Oriol Amat, vicepresident de l’ACCID
i Francesc Reguant, membre de la Comissió
d’intangibles de l’ACCID i autor del llibre.

Documents de treball
a disposició dels
col·legiats
En aquest període s’ha posat a
disposició dels membres del
Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya la documentació
següent, que podeu trobar a la
pàgina web del Col·legi, a l’a-
partat corresponent:

– Documentació i presentació
aportada pel Sr. Francesc Barna-
das Molins, soci de BCM Serveis
Tributaris, SL., amb motiu de la
sessió temàtica “Novetats projecte
de Llei de l’IRPF”, del passat 3
d’octubre.

– DVD de la Sessió temàtica de la
Comissió d’Assessors Fiscals “Modi-
ficacions de l’Impost de Societats”.
Import 6 euros.
Demaneu-lo per correu electrònic a:
jibanyez@coleconomistes.com 



Hemeroteca

La industria bancaria
en el marco de Basilea II

Autor:
Anton Gasol Magriñà

Edita:
l’ACCID 
(Associació Catalana
de Comptabilitat 
i Direcció

El llibre és fruit de la tesi doctoral del
mateix títol que el col·legiat, Anton
Gasol, va llegir i defensar el 4 d’abril de
2006 a la facultat de Ciències Econòmi-
ques de la UB i que dóna a conèixer
d’una forma rigorosa i pedagògica l’esta-
bliment d’un nou paradigma en la regu-
lació de la solvència de les entitats
financeres i la transcendència que tindrà
en la gestió dels riscs, especialment el
risc de crèdit i conseqüentment en el
finançament a les empreses i famílies,
així com en l’estratègia de les entitats en
la presa de participacions industrials i en
l’adopció d’un nou llenguatge, unes
noves formes de gestió i una nova cultu-
ra del risc.

El encanto de Hamelín
Autor:
Mercè Sala

Editorial: 
Alienta Editorial

En la próspera ciudad
de Hamelín, una maña-
na sus habitantes se
encuentran ante una

invasión de ratones que devoran todos
sus bienes. Nadie sabe qué hacer para
acabar con la inquietante plaga hasta que
un flautista se lleva a los roedores al río,
sin esfuerzo ni violencia, con su música
encantadora.

Esta fábula tradicional sirve a la autora
para ejemplificar las cualidades del líder
empresarial, en una nueva era en la que
las estructuras autoritarias y piramidales
han dejado de ser eficaces. Como el flau-
tista del cuento, que dirige primero a los
ratones y luego a los niños, el experto en
liderazgo es capaz de atraer tanto a su
equipo de trabajo como a los clientes a
través de su inspiración, creatividad y
visión de conjunto.

Avda. Diagonal, 512, pral. 08006 Barcelona Tel. 934 161 604 Fax 934 160 061 www.coleconomistes.com

Per a més informació:

El Col·legi d’Economistes al teu servei

Participació en Comissions, Grups de Treball, Conferències, Fòrums, Jornades / Formació d’opinió sobre temes d’actualitat 
Serveis assessorament personalitzat gratuït / Publicacions / Formació / Accés gratuït a Internet amb e-mail propi

Borsa de treball / TAP Torn d’Actuació Professional / Productes financers i assegurances

Altres serveis: · Avantatges del Carnet Col·legial · Conveni amb l’AEAT · Visat d’autentificació col·legial · Servei Posa’t en línia
Servei Fax Registre · Retransmissió de conferències per Internet · Recull legislatiu 

Registre de Societats del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Informe. 
Ocupació i dones a
Barcelona 2004-2005
Edita:
Barcelona Activa

Publicacions CIDEM
New Business creation in Catalonia: support
measures and attitudes towards entrepre-
neurship
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Agenda novembre 2006
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 6 de novembre 16.30 h 2n 6a
Les tècniques de consolidació. Desenvolupament pràctic 
segons la normativa comparada

• 7 de novembre 9.15 h 2n 6a
Consolidació fiscal

• 14 de novembre 9.30 h Sala d’Actes 
Impost especial sobre hidrocarburs

• 14 de novembre 9.30 h 2n 6a
Planificació economicofinancera i elaboració i posada 
en pràctica del pla de gestió operatiu

• 14 de novembre 9.30 h A-2
La reforma comptable i les normes internacionals 
de comptabilitat (NIIF-IFRS) (2a edició)

• 17 de novembre 9.00 h 2n 6a
Gestió pràctica de tresoreria

• 17 de novembre 9.30 h Sala d’Actes 
Dynamic presentations in english

• 20 de novembre 16.00 h A-1
Cicle sobre el tancament comptable i fiscal de l’exercici 2006

• 20 de novembre 16.00 h A-1
Tancament comptable de 2006 abans de l’Impost sobre societats. 
Preparació de la informació i revisió de criteris comptables

• 23 de novembre 18.00 h A-2
Les fonts d’informació fiscal i comptable per a assessories 
i despatxos professionals

• 28 de novembre 17.00 h A-2
Principis i normes comptables als EUA versus principis 
i Normes a Espanya

• 28 de novembre 16.30 h Sala d’Actes 
Les obligacions de facturació: aspectes pràctics comptables i fiscals

• 28 de novembre 17.30 h A-2
Gestió documental i d’arxius en els despatxos professionals (2a edició)

• 30 de novembre 16.00 h Sala d’Actes
Planificació fiscal del tancament de l’exercici 2006

• Pendent 16.00 h Sala d’Actes
La reforma fiscal de l’estalvi i els canvis en l’IRPF, societats i no residents

• En preparació
Cicle de formació en auditoria

• 15 de novembre 12.00 h Sala d’Actes
“Modalitats de pagament a través del Sistema Red”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 21 de novembre 19.30 h Sala d’Actes
“Mesures preventives del frau fiscal”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 14 de novembre 19.00 h Sala d’Actes
Presentació del llibre:
“Manual pràctic de revisió analítica”           
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 7 de novembre 12.00 h Sala de Juntes
Reunió interna

• 2 de novembre 19.00 h Seu de Lleida
“Perspectives del tipus d’interès i del sector de l’habitatge”

• 2 de novembre 18.30 h Universitat
“L’energia, un sector clau de l’economia” Rovira i Virgili

• 7 de novembre 19.00 h Universitat
“La formació del futur economista” de Girona

• 20 de novembre 17.00 h Sala de Juntes
Sorteig del TAP, segons l’article 29 del reglament del Torn d’Actuació 
Professional

• 20 de novembre 19.00 h Sala d’Actes
“Honoraris de les Actuacions Pericials”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

Entitats col·laboradores

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS
FISCALS

COMISSIÓ DE
COMPTABILITAT
I ACCID

COMISSIÓ
SÈNIORS

SEU DE LLEIDA

SEU 
DE TARRAGONA

SEU DE GIRONA

TORN D’ACTUACIÓ
PROFESSIONAL




