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Jordi Conejos
Degà

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

Coincidint amb la celebració de les eleccions per a la renovació de la Junta de
Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, us escric aquestes ratlles per acomia-
dar-me com a degà –després de dos mandats–, i agrair a tots els col·legiats el suport i
la implicació vers el Col·legi que han demostrat en aquests sis anys que he tingut l’ho-
nor de representar els economistes catalans.

La reflexió d’aquests anys comporta molts bons records i agraïments a tots els qui, deci-
didament i activament, han fet que el Col·legi hagi estat útil als economistes i a la socie-
tat. En primer lloc, el meu agraïment als membres de les juntes de govern, als presidents
i representants de les comissions, i a tots els qui, de manera desinteressada però molt
eficaç, han participat en els nombrosos actes i activitats que s’han fet.

Des d’un punt de vista de governance, han estat anys fàcils: hi ha hagut molta partici-
pació i assignació clara de responsabilitats pels membres de la Junta, i els canals interns
del mateix Col·legi han incorporat molts col·legiats en la missió de fer un Col·legi millor.
Aquesta manera de treballar és un element distintiu de la nostra institució, i jo perso-
nalment la vaig viure amb els degans anteriors (Andreu Morillas i Valentí Pich). La varie-
tat i amplitud de la nostra professió, juntament amb una visió pràctica i una manera
participativa de fer és una de les claus del bon funcionament del Col·legi i, m’atrevei-
xo a dir-ho, de la nostra professió.

No faré un balanç de les coses que hem fet aquests anys. Sou vosaltres els qui les heu
de valorar en els aspectes positius i en els que s’han de millorar. Permeteu-me que indi-
qui alguns aspectes en els quals el Col·legi haurà d’incidir en el futur. El primer d’ells és
en el de la col·legiació. Avui el Col·legi té gairebé 6.000 col·legiats, una xifra important
però insuficient pel gran nombre de llicenciats en Economia i ADE que surten de les uni-
versitats. Cal trobar els elements de vinculació entre aquests nous professionals i el
Col·legi. L’oferta competitiva de serveis del Col·legi, el prestigi de la professió associat a
la col·legiació, la implicació del Col·legi en la societat són palanques necessàries per asso-
lir aquest repte. Els darrers dotze anys, el Col·legi ha incorporat al seu patrimoni les seus
de Lleida, Barcelona, Girona i Tarragona. Algunes es van fer petites i en vàrem adquirir
d’altres: Tarragona i Lleida. Ens queda l’assignatura pendent de la nova seu de Barcelo-
na. No ha pogut ser en aquest mandat, però esperem que ho sigui en un futur proper.

Una de les claus del bon funcionament del Col·legi ha estat, sens dubte, el bon clima
existent entre els economistes. Les assemblees de col·legiats i els processos electorals
serveixen per contrastar visions i maneres de fer. Des de fa molts anys, les assemble-
es col·legials no presenten discrepàncies ni enfrontaments entre parts. Al contrari, més
aviat es realitzen propostes, suggeriments i en tot cas crítiques constructives. Les reno-
vacions de la Junta transcorren d’una manera tranquil·la, renovant càrrecs i incorpo-
rant persones que aportin noves il·lusions i visions de la professió, i al mateix temps
mantenint persones que tenen, a més d’il·lusió, experiència, i que són una referència
per a molts àmbits de la professió. 

Per acabar. Els estatuts del Col·legi tenen moltes virtuts i són, en bona part, les bases
del funcionament de la institució. Al meu parer, tenen dues coses extraordinàriament
positives. La primera és que parlem del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Aquesta
visió de país va ser un encert que estic convençut que ha estat clau per al prestigi i les
activitats que el Col·legi du a terme. La segona, limita el mandat del degà. Aquestes ins-
titucions necessiten renovació, i no és bo perllongar els períodes de la figura que repre-
senta els col·legiats.

Les darreres paraules vull que siguin per agrair als companys de la Junta, a tots els
col·legiats i al personal tècnic i administratiu l’amabilitat que han tingut envers la meva
persona i la generositat i el treball que han mantingut per al Col·legi. Moltes gràcies i
fins sempre.



Evolució i perspectives
de l’economia catalana
2006-2007
L’economia catalana ha tancat el 2006 amb
un creixement del 3,5% segons les estima-
cions de la Cambra. Aquesta taxa és la més
elevada dels últims cinc anys, de manera
que continuem en una fase expansiva del
cicle. Pel costat de l’oferta, destaca la soli-
desa de la recuperació de la indústria al
llarg del 2006, amb un creixement de l’1,4%
el conjunt de l’any; tot i que els sectors de
la construcció i dels serveis continuen
essent els que més creixen, amb el  5,6%
i el 4%, respectivament. 

Pel cantó de la demanda, el consum i la in-
versió registren taxes de creixement eleva-
des, si bé cal dir que, en el conjunt del 2006,
ambdós components s’han desaccelerat lleu-
gerament, fins al 3,9% i el 5,6% respectiva-
ment. Aquesta evolució deixa entreveure
que els augments del tipus d’interès per part
del BCE podrien haver començat a tenir un
efecte moderador sobre els components
de la demanda interna. Cal destacar que la
indústria catalana ha aprofitat la fortalesa
de la inversió, com ho demostra la recupe-
ració de la producció de béns d’equipament.

Les dades de comerç exterior són força posi-
tives: les exportacions s’han recuperat i han
crescut l’11,2% fins al novembre, un creixe-
ment força semblant al de les importacions,
que ha estat de l’11,9%. Un comportament
molt diferent al de l’any anterior, quan les
importacions van créixer molt per sobre
de les exportacions, i que ha contribuït a
la reactivació de la indústria. La recuperació
de les exportacions prové sobretot de l’im-
puls de les dirigides fora de la zona euro.

S’ha continuat creant ocupació a bon ritme,
amb un creixement del 3,9% el 2006, una
xifra elevada i en línia amb la registrada a
Espanya (4,1% el 2006), encara que és l’o-
cupació temporal el principal factor que
explica el dinamisme del mercat de treball.
Una altra bona notícia és la reducció de la
taxa d’atur fins al 6,7%, una de les més bai-
xes que es registren a Catalunya des d’una
perspectiva històrica, i inferior a la mitja-
na espanyola (8,3%) i a la mitjana de la
zona euro (7,6%). 

La inflació ha evolucionat favorablement i
ha tancat el 2006 en el 2,8%, notablement
per sota de la d’un any enrere (4,3%). Ara
bé, això ha estat possible, sobretot, per la
caiguda del preu del petroli, i aquest és un
factor conjuntural. Igualment, la inflació
subjacent que mostra les pressions infla-
cionistes de fons encara és prou elevada
(2,7%). I el diferencial amb la zona euro
continua essent alt i té part d’estructural.

Les previsions de la Cambra assenyalen que
el 2007 serà un any d’expansió, però el crei-
xement començarà a desaccelerar-se, fins
al 3,1%. Aquesta pèrdua d’impuls provindrà
de l’alentiment del consum i la inversió,
principalment pels increments del tipus
d’interès. Tanmateix, la contribució de la
demanda externa al creixement del PIB
podria ser lleugerament menys negativa.
Es preveu que la indústria continuï recupe-
rant-se amb un creixement, però, inferior
al 2%; mentre que la construcció i els ser-
veis perdran una mica d’embranzida. Com a
desequilibris importants presents, destaca el
dèficit comercial, que continua creixent, afa-
vorit per la fortalesa de la demanda interna.

Anna Belmonte
Gabinet d’Estudis Econòmics 

de la Cambra de Comerç de Barcelona

La conjuntura 
econòmica a Catalunya
en començar el 2007
L’economia catalana ha estat creixent el
2006 a un ritme d’un 3,6% i, amb aquest,
són tretze els anys en què obté resultats
superiors al 3%. Les previsions assenyalen
que aquesta dinàmica expansiva prosse-
guirà enguany, per bé que de forma més
alentida que l’any passat (i creixerà un
3,2%). En l’àmbit laboral l’economia con-
tinua essent molt intensiva en creació de
llocs de treball. Així, segons l’Enquesta de
Població Activa, l’ocupació augmentà el
2006 un 3,9%, si bé en termes d’ocupació
a temps complet aquesta dinàmica és infe-
rior (d’un 3% segons el Departament d’E-
conomia i Finances).

El creixement econòmic dels darrers anys
s’ha basat en el fort impuls de la deman-
da interna, que ha assolit registres molt
elevats en tots els seus components grà-
cies als baixos tipus d’interès i al creixe-
ment demogràfic derivat de la immigració.
La inversió en habitatge ha estat un factor
fonamental en aquesta fase de creixe-
ment, juntament amb la força del consum
privat. Aquest escenari ha començat a
canviar lentament durant el 2006 cap a un
reequilibri del patró de creixement, en el
qual la demanda externa pren més prota-
gonisme i es redueix l’aportació de la
demanda interna. Les previsions del
Departament d’Economia i Finances
apunten que enguany aquestes tendèn-
cies s’intensificaran gràcies al dinamisme
de l’economia mundial i a la política
monetària més restrictiva dins la zona
euro. D’altra banda, l’augment del preu
del diner i la moderació del petroli han
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L’economia catalana al començament del 2007
El Club de Conjuntura del Col·legi d’Economistes de Catalunya organitza, al principi i a la meitat de l’any, dos actes
sobre l’economia catalana coordinats per Jordi Goula, adreçats a tots els col·legiats amb l’objectiu d’oferir-vos infor-
mació en aquests temes. Seguint aquesta dinàmica, el passat 5 de febrer va tenir lloc la primera de les reunions per
tractar sobre “L’economia catalana al començament del 2007”.

A continuació us presentem unes breus ressenyes, realitzades pels ponents, sobre els aspectes que, amb més pro-
funditat, es van comentar durant les sessions.
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permès reduir la inflació, que tancà el
2006 en un 2,8%, la taxa més baixa des de
l’any 2001. Tot i que no es poden descar-
tar noves alces del preu del petroli, la
situació dels preus al començament del

febles. Al seu torn, el sector de la construc-
ció continua el fort ritme de creixement,
amb un nou impuls dels habitatges ini-
ciats i de la licitació pública. Als serveis,
en canvi, l’activitat ha començat a cedir,
després de créixer per sobre d’un 4% tant
el 2005 com en la primera meitat del 2006.
L’aportació del sector turístic s’ha mantingut
ferma, amb un increment del nombre de
turistes estrangers (d’un 6,8%) i un notable
creixement de les pernoctacions hoteleres. 

Àngela Fernández Céspedes
Responsable de Conjuntura Econòmica

del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya

Evolució monetària
La liquiditat de l’economia en la zona euro,
la M3, seguí creixent fortament el segon
semestre de l’any, assolint el novembre el
nivell anual del 9,3%, el màxim des de l’i-
nici del seguiment monetari per part del
BCE. Un nivell ben allunyat de l’objectiu
del 4,5%, fixat pel Banc. Les causes d’a-
quest creixement de la liquiditat són els
baixos tipus d’interès, la fortalesa de l’ac-
tivitat econòmica i el petit diferencial de
rendiment que hi ha amb col·locacions a
més llarg termini. D’altra banda, la pujada
dels tipus del BCE al llarg del període

només han tingut traducció en desplaça-
ments dins de la M3, des de dipòsits més
líquids a dipòsits a termini i fons d’inver-
sió monetària.

Pel que fa al crèdit al sector privat de l’eco-
nomia a la zona euro, es mantingué durant
la segona meitat de l’any el fort dinamis-
me ja registrat en la primera. El novem-
bre, el creixement anual fou de l’11,2%, el
mateix nivell que l’octubre, però lleuge-
rament per sota dels mesos anteriors.
Aquesta petita reducció és imputable al
menor creixement del crèdit a les llars, el
qual baixà del 9,3% del tercer trimestre, al
8,7% tant l’octubre com el novembre. Bai-
xaren tant el crèdit al consum com el des-
tinat a la compra d’habitatges. El crèdit a

empreses, en canvi, marcà xifres més
altes de creixement, amb el 13,1% el
novembre i el 12,9% l’octubre, davant
de l’11,9% el tercer trimestre. Per ter-
minis, foren els crèdits a mitjà i llarg
termini els de més gran creixement,
cosa explicable pel seu destí de
finançar la notable expansió de la
inversió. També una part important
del crèdit a empreses s’explica pel
finançament bancari dels processos

de compres d’empreses.

A Espanya, el finançament al
sector privat (considerant aquí
no només el concedit pel sector
bancari espanyol, sinó també
el procedent de l’exterior i del
mercat de capitals), tot mante-
nint taxes de creixement molt
més elevades que les del con-
junt de la zona euro, incre-
mentà el ritme de creixement
durant la segona meitat de

l’any, mentre que, com hem
dit, a la zona euro es registrà una

lleugera reducció. Aquest millor creixe-
ment en el cas espanyol fou imputable a
l’extraordinària expansió del finança-
ment a empreses, passant d’una taxa
anual del 24,0% el juny al 27,4% l’octu-
bre. En canvi, el finançament a les llars
reduí el seu creixement, del 21,0% el

juny al 19,8% l’octubre. Entre els compo-
nents del crèdit bancari a les llars, el des-
tinat a l’habitatge baixà el ritme de
creixement anual del 23,1% el juny al
20,8% l’octubre, mentre que el crèdit al
consum pujà del 15,8% al 17,2%.

Si de les magnituds monetàries quantitati-
ves passem als tipus d’interès, pel que fa
primer als tipus oficials, tenim en primer
lloc que el FED, el banc central americà,
elevà en la primera meitat de l’any el seu
tipus en quatre ocasions, passant-lo del
4,25% al 5,25%, nivell en què va romandre
la resta de l’any. Per la seva banda, el
Banc Central Europeu, que inicià l’any
amb el tipus al 2,25%, l’anà apujant de

2007 és força més positiva que no
pas la de l’any passat, i això pot aju-
dar també en el terreny de la competitivi-
tat exterior. 

En l’àmbit comercial, el balanç del 2006
ha millorat de manera significativa. Aquest
resultat s’ha produït tant per l’alentiment
de les importacions –que perden força pel
debilitament de la demanda interna i pel
menor cost del petroli– com per la recu-
peració de les exportacions de béns, que
registren els millors resultats dels darrers sis
anys. Des del vessant de l’oferta, aquesta
recuperació de les vendes a l’exterior s’ha
manifestat en una represa de l’activitat
industrial, després de quatre anys molt



manera continuada al llarg del període fins
a situar-lo el 7 de desembre al 3,50%. Pel
que fa a les perspectives, en el cas ame-
ricà, després de mesos de pronosticar els
mercats l’inici de la baixa de tipus, en
desaccelerar-se l’economia, els bons resul-
tats del quart trimestre, junt amb la con-
tenció de la inflació, han determinat que
no hi hagi de moment cap variació de
tipus a la vista, ni amunt ni avall. El BCE,
en canvi, és probable que pugi tipus el
primer trimestre, tenint en compte la bona
marxa de l’economia, el creixement de la
M3 i l’encara forta expansió del crèdit. 

Els tipus d’interès llargs, representats pel
rendiment del deute públic a deu anys,
que havien pujat sensiblement la primera
meitat de l’any, tant a la zona euro com als
EUA, amb les expectatives de bona marxa
de l’economia, davallaren des de mitjan
agost fins al final de novembre, en canviar
el signe de l’economia. Així, el rendiment
del deute americà caigué del 5% al 4,5%,
i el del deute alemany del 4,1% al 3,7%. A
partir del desembre, però, les millors pers-
pectives de l’economia a les dues bandes
de l’Atlàntic han determinat que els tipus
gairebé recuperessin els nivells del juliol.
De tota manera, cal dir que la notable
millora de la marxa de l’economia europea
ha comportat una reducció del diferencial
de rendiments entre els deutes americà i
alemany des de poc més d’un punt a 0,65.

Finalment, els tipus del crèdit bancari han
seguit durant el segon semestre la pujada
iniciada pel primer. A la zona euro, els
tipus del crèdit a empreses en noves
operacions d’un a cinc anys i de més
d’un milió d’euros han passat del desem-
bre del 2005 a l’octubre del 2006 del 3,58%
al 4,38%. A Espanya, al mateix període,
els tipus de les noves operacions de crè-

dit a empreses per més d’un milió d’eu-
ros i per tots els terminis s’han incre-
mentat, del 3,26% han passat al 4,22%.

Artur Saurí
Economista

Mercat de Treball
L’EPA ens mostra com durant l’any 2006
s’han registrat augments de l’activitat (2,8%)
i de l’ocupació (2,8%), tot i que inferiors
als assolits al llarg del 2005. D’altra banda,
la taxa d’atur ha augmentat una dècima
(del 6,6% al 6,7%), atès que la desocupa-
ció s’ha incrementat el 3,4%. 

A diferència de l’any anterior, el 2006 l’aug-
ment de l’ocupació ha estat protagonitzat
per la construcció (23%; 82.200 ocupats
més), sector que ha concentrat el 88,6%
dels nous ocupats estimats. Segueixen l’a-
gricultura (8,8%; 7.100) i els serveis (0,3%;
6.500). En canvi, la indústria els ha dismi-
nuït (-0,4%; -3.000).

Altres dades a destacar del nostre mercat
laboral són que gairebé el 12% dels ocu-
pats treballen a temps parcial (percentatge
que no ha variat en un any), mentre que
el 26,4% dels assalariats tenen un contrac-
te temporal. La temporalitat ha continuat
augmentat en aquest període, i afecta,
especialment, els joves, ja que al voltant
del 58% tenen un contracte d’aquestes
característiques.

L’afiliació a la Seguretat Social mostra un
creixement de l’ocupació una mica més
baix del que ofereix l’EPA. El 2006 s’ha
tancat amb un total de 3.338.604 persones

afiliades, un 2,4% més respecte del mateix
període del 2005. El 36,5% d’aquest aug-
ment ha estat protagonitzat per treballa-
dors estrangers, els quals ja representen el
12,2% del total de l’afiliació catalana (i el
14,6% dels aturats registrats). Cal remarcar
que mentre el total de l’afiliació ha aug-
mentat un 2,4%, l’afiliació d’estrangers ho
ha fet en un 7,6%.

S’han extingit menys llocs de treball que
l’any anterior (-3,6%; 810 extincions menys)
gràcies a la favorable evolució dels aco-
miadaments individuals (-7%); les extincions
per ERO, pel contrari, han augmentat un
5%. En termes absoluts, el descens més
important s’ha donat en el sector de ser-
veis (604 extincions menys).

L’increment salarial un cop incorporades
les clàusules de revisió de garantia salarial
s’ha situat en el 3,43% (3,63% el 2005).

Els accidents laborals amb baixa han aug-
mentat el 6,75% (lleus el 6,91%, mortals el
40,20%, els greus han baixat un 12,16%).
Aquest augment s’ha generalitzat als qua-
tre grans sectors d’activitat, destacant el
sector de serveis i l’industrial pel que fa a
l’augment de la sinistralitat mortal.

L’any 2007, i tenint en compte les previ-
sions fetes per la Generalitat de Catalunya,
s’espera un creixement del PIB del 3,2%
que comportarà la creació de 85.700 nous
llocs de treball equivalents a temps com-
plet (augment del 2,5% en termes relatius).
També es preveu que la taxa d’atur se situï
en el 6,0% (actualment és del 6,7%).

M. Mercè Jou i Torras
Economista

Nota sobre la 
conjuntura industrial 
La indústria catalana travessa actualment el
millor moment dels darrers sis anys. Des-
prés d’uns anys de debilitat, ha trobat el
2006 el camí de la recuperació, com ho
mostra l’evolució de la majoria d’indicadors
d’activitat industrial disponibles. Aquest
millor moment es posa de manifest en els
indicadors següents: 
– L’Indicador de Clima Industrial (ICI) ha

tancat el 2006 en el nivell més alt des del
desembre del 2000. Això vol dir que la
confiança dels empresaris segueix clara-
ment un procés de recuperació fona-
mentat en el fet que les carteres de
comandes també són les més altes dels
darrers sis anys. En aquest àmbit, cal des-
tacar que les comandes estrangeres, tot
i que s’han desaccelerat al llarg del 2006,
també han arribat, en mitjana anual, al
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punt més alt dels darrers sis anys. Pel
que fa als estocs de productes acabats,
també es troben en el seu millor moment
des de fa més de sis anys. I encara,
aquesta millora de la confiança té un
reflex en l’activitat, ja que el grau d’utilit-
zació de la capacitat productiva del quart
trimestre del 2006 ha estat d’un 80,5%, el
més alt des del primer trimestre del 2000.
Aquesta situació és similar a la que expe-
rimenten el conjunt d’Espanya i de la Unió
Europea, ja que els indicadors sintètics res-
pectius també es troben en els nivells més
alts dels darrers sis anys. No obstant això,
cal destacar que la confiança industrial de
la UE s’ha caracteritzat al llarg de l’any per
una recuperació més forta i que aquesta
ha estat, probablement, una de les cau-
ses de la millora espanyola i catalana.

– Aquesta recuperació de la confiança ha
fet que la taxa de variació de la inver-
sió industrial per al 2006 hagi estat d’un
5,9%, la més alta des del 2000. Aquest
màxim en la progressió de la inversió
productiva ha estat empès, principal-
ment, per l’evolució de la demanda. Pel
que fa al destí de la inversió, cal destacar
que un 38,4% es va destinar a l’amplia-
ció de la capacitat productiva existent.
Per al 2007, la primera estimació apun-
ta que la inversió industrial augmentarà
un 4,0%. Aquesta taxa, tot i que modera
lleugerament els creixements assolits els
dos darrers exercicis, dóna continuïtat a
la recuperació inversora com un dels
motors de la reactivació econòmica.

– El PIB industrial ha registrat un creixe-
ment interanual del 2,8% durant el ter-
cer trimestre del 2006, la xifra més alta
des del segon trimestre del 2001.

– Així, el PIB del conjunt de l’economia
porta tres trimestres seguits creixent al
3,6%, el valor més alt dels darrers sis anys.

– L’Índex de Producció Industrial (IPI) ha
crescut, en el període acumulat de
gener-novembre del 2006, a una taxa
interanual del 3,5%, també la més alta
des del 2000. A Espanya, l’IPI ha aug-
mentat un 4% interanual en el període
gener-novembre.      

– L’Índex de Preus Industrials (IPRI) ha expe-
rimentat un creixement continu els darrers
tres anys. Les xifres dels primers tres tri-
mestres del 2006 ens porten a afirmar que
aquest any també serà de creixement. Els
onze primers mesos de l’any, l’IPRI de
Catalunya ha crescut un 5,2%. A Espanya,
l’índex de preus ha augmentat un 5,5%.

– Per la seva banda, les exportacions han
crescut, en el període acumulat de gener-
setembre del 2006, a una taxa interanual
del 12,1%, de les més altes dels darrers sis

anys, i han contribuït a formar un patró
més sa de creixement per a les empreses
catalanes. Aquest creixement es deu prin-
cipalment al bon comportament de les
vendes dirigides fora de la zona euro,
que han crescut el 23,9% acumulat fins
al setembre, tot i la fortalesa del tipus de
canvi de l’euro. En canvi, les exporta-
cions a la zona euro han augmentat a
un ritme bastant més modest, del 8%
fins al setembre. Aquesta evolució posa
de manifest que les empreses industrials
catalanes fan un esforç per diversificar els
mercats d’exportació, una estratègia desit-
jable si es vol assolir un posicionament
internacional menys dependent de la
conjuntura econòmica europea.

– Igualment cal destacar que les exporta-
cions de contingut tecnològic alt han
augmentat durant el període acumulat de
gener-setembre un 39,4% en termes inte-
ranuals i que ja representen un 43% de
les exportacions de contingut tecnològic
alt del conjunt d’Espanya (l’any 2005 eren
un 37,7%), la qual cosa posa de manifest
una especialització del Principat en aquest
segment. L’augment de l’any 2006 s’ex-
plica bàsicament pels increments de ven-
des de material electrònic i de productes
farmacèutics a l’exterior.

– Les importacions han experimentat també
un creixement. En el període acumulat de
gener-setembre del 2006 han crescut a
una taxa interanual de l’11,9. Es pot des-
tacar que, aquest creixement, l’han expe-
rimentat les importacions procedents de
la Unió Europea, i d’altres territoris d’Eu-
ropa, Amèrica del Nord i Amèrica Central
i la del Sud. Les importacions que han
experimentat alts i baixos han estat les de
la resta del món i les que provenien de
països com el Japó i la Xina.

– Després de 5 anys de descensos conti-
nuats, la taxa de cobertura en el perío-
de de gener-setembre del 2006 és del
62,4%, lleugerament superior al nivell
de l’any 2005, d’un 62,1%.

– Les inversions industrials catalanes a l’es-
tranger i les inversions industrials estran-
geres a Catalunya, mesurades en termes
d’inversió bruta efectiva i descomptades
les ETVE, segueixen els darrers anys
una tendència oposada: mentre les
inversions industrials catalanes a l’es-
tranger davallen, la inversió industrial
estrangera a Catalunya experimenta una
tendència alcista que, no obstant això,
sembla haver-se aturat els tres primers
trimestres del 2006.

– L’única dada relativament negativa, l’a-
porta l’ocupació industrial la qual, des-
prés de sis trimestres amb taxes de
variació positives, va caure durant els dos
darrers trimestres del 2006. Cal destacar,
però, que les dades del quart trimestre no
són tan negatives com les del tercer. Tot
i això, la variació anual de l’ocupació
industrial és d’un 0,6%. Per la seva banda,
les dades de la Seguretat Social informen
d’una disminució interanual del 2,3% en
el nombre d’afiliats a la indústria en el
període de gener-desembre.

– De fet, però, l’ocupació del conjunt de l’e-
conomia catalana continua creixent, ja que
l’EPA informa d’una taxa de variació del
2,8% durant el quart trimestre del 2006. La
taxa de variació total anual va ser del 3,9%.

– La Seguretat Social declara que el nom-
bre d’afiliats al règim general en el con-
junt de les empreses ha estat de 2.673.000
treballadors, xifra que es tradueix en un
increment interanual del 3,3%.
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Finalment, destacar que les perspectives de
la indústria catalana per al 2007 són bones.
Així, segons els resultats de l’enquesta de
Perspectives Empresarials d’Eurocambres
2006-2007, les previsions d’exportacions
de les empreses catalanes són fins i tot més
favorables que el 2006, i millors que les del
conjunt de la UE-25. Aquestes previsions es
poden considerar prou sòlides en la mesura
que tots els darrers informes de perspectives
internacionals apunten cap a la continuï-
tat de l’expansió mundial i la consolidació
de la recuperació europea per al 2007. A
més, les estratègies de diversificació de mer-
cats i de reestructuració cap a produccions
de més contingut tecnològic que adopten
les empreses industrials catalanes establei-
xen unes bases més sòlides per al futur on
fonamentar la recuperació de l’activitat. 

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

Departament de Treball i Indústria

La metal·lúrgia catalana
el 2006 i perspectives
per al 2007
Segons dades provisionals del CEAM (Cen-
tre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic),
l’any 2006 va finalitzar amb un creixement
de l’activitat metal·lúrgica catalana, evolu-
ció similar a la registrada a nivell europeu
i espanyol. La producció, en termes reals, es
va incrementar un 3-5%, davant l’1,2% del
2005. Al mateix temps, la taxa d’utilització
de la capacitat productiva instal·lada en
les empreses es va situar en el 85,6%, supe-
rant el registre assolit l’any passat (82,5%).
El nombre d’assalariats del sector va expe-
rimentar un estancament després d’anys de
descensos continuats. Pel que fa al comerç
exterior, cal assenyalar que les exportacions
metal·lúrgiques catalanes van créixer fins
el mes d’octubre del 2006 un 11,9%, mentre
que les importacions es van incrementar
un 13,8%. Cal remarcar molt especialment la
reactivació de les vendes a l’exterior, gràcies
al millor comportament dels mercats comu-
nitaris. D’altra banda, els preus de venda del
sector van créixer gairebé un 4%, amb una
pujada dels costos salarials d’un 4,2% i un
increment dels costos de primeres matèries
i productes semielaborats lleugerament
per sobre del 15%. Val a dir que, com en
anys anteriors, el desigual comportament de
preus i costos va provocar un deteriorament
dels marges de les empreses del sector.

Les branques més dinàmiques del sector
durant el 2006 van ser la de maquinària i
material elèctric, la de maquinària i equip
mecànic, i la d’instrumentació. Per contra,

s’ha de remarcar el retrocés del subsector
de màquines d’oficina i equips informàtics
i el gairebé estancament de l’electrònica.

Les previsions del CEAM per a l’exercici
2007 apunten un creixement de l’activitat
productiva del sector català d’entre un 2%
i un 3% en termes reals. Dues de cada tres
empreses anticipen un increment de la seva
producció en volum en comparació al 2006.
Tanmateix, l’ocupació podria patir un des-
cens. Mentrestant, el comerç exterior regis-
trarà una evolució similar a la del 2006, i els
preus i els costos tendiran a la moderació.

Àngel Hermosilla
Economista, secretari general del CEAM

Més creixement de 
la construcció al 2007
L’activitat constructora al 2006 ha experi-
mentat un creixement notable, com apun-
ten els indicadors d'activitat realitzada.
D'una banda, el consum de ciment s'ha
situat en la xifra rècord de 7,6 milions de
tones amb un increment respecte del
2005 d’un 11-12%. De l'altra, la mitjana
anual del nombre de treballadors assala-
riats en alta al règim general de la Segu-
retat Social ha estat de 272.257 persones,
la qual cosa representa 23.644 persones
més que l’any 2005, i això equival a un
increment del 9,5%.
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Els indicadors avançats d’activitat es van
mantenir a l’alça. Així, el nombre d’habitat-
ges iniciats a Catalunya, en l’any que acaba
al setembre del 2005, va ser de 130.487, un
21% més que tot l’any 2005. Probablement,
però, l’entrada en vigor del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) ha introduït un biaix en
la xifra d’habitatges iniciats al setembre del
2006. Tanmateix, aquest biaix no sembla
gaire important en aquest indicador; a la
província de Barcelona en tot l’any 2006 es
van iniciar 66.280 habitatges, cosa que
representa un increment respecte del 2005
d’un 18%, mentre que fins el setembre, en
any mòbil, la variació era d’un 21%. Els
habitatges inclosos en els projectes visats
pels col·legis d’arquitectes assenyalen les
expectatives dels promotors a 2 anys vista
com a mínim; aquest indicador sí que ha
acusat l’impacte del CTE, ja que l’any 2006
augmentaren un 13% quan al setembre, en
any mòbil, l’increment era del 29%. La lici-
tació oficial d’obres el 2006 va créixer un
34% en termes reals, després d’un augment
del 44% el 2005.

Per al 2007 cal esperar, per tant, un man-
teniment de l’activitat constructora d’habi-
tatges i un creixement clar en les obres
d’enginyeria civil.

Rafael Romero
Economista,

president de la Cambra de Contractistes

L’alimentació el 2007.
Tendències a curt termini
La indústria de la alimentació continua essent
un sector clau. A nivell de l’Estat espanyol és
el primer sector industrial manufacturer en

termes de producció, i ocupa aproxima-
dament 382.000 persones. D’altra banda,
pateix una excessiva atomització. Hi ha
multitud de petites i mitjanes empreses,
encara que en les grans es concentra una
bona part de les vendes del sector. El procés
de concentració empresarial és progressiu
i continuat, i ve donat bàsicament per la
necessitat de millorar la competitivitat en
el mercat i/o guanyar quota de mercat.
L’evolució recent del sector ens dóna crei-
xements moderats i estables de l’activitat
industrial, atesa la maduresa de gran part
dels mercats que el componen. El consum
manté igualment creixements suaus, més
intensos en aquells segments de mercat
que aporten un més gran valor afegit al
consumidor i s’adapten o s’anticipen als
canvis d’hàbits de consum. Aliments a
punt de consumir, aliments amb afegits
“funcionals” i beneficiosos per a la salut i
el benestar, envasos i embalatges més
pràctics i formats adaptats a tota mena de
consumidor i lloc de consum són els prin-
cipals eixos dinamitzadors del mercat.
Sense oblidar el factor plaer, que és fona-
mental en l’acte alimentari.

En concret, les categories de productes que
ofereixen increments més elevats són les
mescles de cafè soluble, els plats preparats
refrigerats, les pastes i salses refrigerades,
els lactis refrigerats, les llets infantils de crei-
xement, els cereals d’esmorzar, els aliments
per a animals de companyia i les aigües
minerals. A més, una bona part del creixe-
ment dels mercats prové de la notable
expansió de les marques de distribuïdor.

Per a la indústria, la intensa competència
en el mercat, no tan sols respecte dels
principals competidors sinó també per la
forta i creixent competència establerta per
les marques de distribuïdor, suposen un

gran repte de futur. La innovació és ara
per ara l’element realment dinamitzador i
diferenciador que ha de permetre millo-
rar, o almenys mantenir, quota de mercat. 

El procés d’innovació és molt intens i
imparable en el nostre sector. Gran part de
la innovació es concentra cap a millores
dels ingredients, nous nutrients que apor-
ten beneficis per a la salut, la comoditat o
l’àmbit del plaer. Aproximadament la mei-
tat de les innovacions es produeixen en
els segments de begudes, lactis i derivats,
plats preparats i galetes/pastisseria. 

Per últim, altres inquietuds, a més de l’es-
mentada millora de la competitivitat
empresarial, són l’impuls de la I+D, els
costos dels inputs –especialment matèries
primeres i embalatges–, més accés als
mercats internacionals i també accelerar
els processos de transferència tecnològica. 

Maria Parpal 
Nestlé España, S.A.  

Servei d’Informació Econòmica 

Sector tèxtil/confecció,
balanç del 2006
Continua l’ajust industrial.
Recuperació de les exportacions.

La situació conjuntural del sector, després
del fort impacte de la liberalització dels
intercanvis internacionals el 2005, ha evo-
lucionat cap a nivells d’una més gran esta-
bilitat, encara que ha continuat l’ajust
productiu amb la qual cosa s’ha tancat
l’any amb un nou retrocés de l’activitat,
però inferior al de l’any anterior.

La recuperació de les exportacions ha
estat un factor positiu en la conjuntura.
Les causes d’aquesta recuperació es deuen
a la millora del consum europeu i a una
certa reconstitució dels corrents d’aprovi-
sionament tradicionals després de l’impac-
te de la liberalització del 2005 i l’acord de
limitació amb la Xina.

L’altre factor a considerar en l’anàlisi de
l’actual situació és el del ràpid ajust de l’o-
ferta als nous nivells de la demanda. Això
s’ha traduït en una forta reducció de la
capacitat productiva, especialment en el tèx-
til de capçalera i també en la intensificació
dels processos de deslocalització en les fases
finals del procés, bàsicament peces de vestir.

Aquesta adaptació de les empreses s’efec-
tua en un entorn econòmic i financer poc
favorable a causa de la baixada de les ven-
des i a la caiguda dels marges operatius, ja
que aquests pateixen un deteriorament
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constant degut al fet que les empreses no
poden repercutir els seus majors costos,
com els energètics, en els preus de venda.
En l’àmbit empresarial, cal assenyalar que,
malgrat el deteriorament general de les con-
dicions econòmiques i financeres del sector,
s’han incrementat les diferències entre les
situacions individuals de les empreses, fet
en el qual influeixen l’especialitat concre-
ta de l’empresa, la seva estructura i el tipus
d’organització, la solvència econòmica i
financera, l’estratègia desenvolupada, la
capacitat d’adaptació, etc.
Durant l’any 2007 continuarà el procés d’a-
just del sector al nou entorn mundial, si bé
sembla que s’evoluciona cap a un entorn
una mica més estable, la qual cosa no
exclou que s’esdevinguin noves situacions
de crisis empresarials.

Víctor Fabregat
Economista, director del CITYC

Estimació de la variació
del VAB agrari català.
Any 2006
Les estimacions del VAB del sector agrari
català de l’any 2006, amb dades fins al mes
de gener del 2007, apunten a una variació
del 3,7% respecte de l’any 2005. Aquest
creixement és el resultat d’un increment
del 5,1% de la producció agrícola i d’un
1,3% de la ramadera.

En el subsector agrícola, cal destacar l’aug-
ment dels cereals en un 38% respecte a la
campanya anterior, que va estar marcada
per la forta sequera. Malgrat aquest fort
increment, però, s’estima que la campanya
cerealística d’enguany ha estat al voltant

d’un 85% d’una campanya normal (mitja-
na 1995-2005). Un altre sector amb una
forta variació a l’alça és el de la fruita seca
(32,4%), que no s’ha vist afectat per la
manca d’aigua de la primavera. Sectors
importants com les hortalisses i la vinya
també mostren un comportament positiu,
concretament del 3% i del 16,3%. Pel que
fa la fruita, que és el sector agrícola econò-
micament més important de Catalunya,
experimenta un descens de la producció
del 8,9%. Aquesta variació negativa s’expli-
ca per la producció “rècord” de l’any 2005.
Tot i el fort descens, la producció de fruita
d’aquesta campanya s’ha situat entre un 5%
i un 6% per sobre d’una campanya normal.

Pel que fa a la producció ramadera, cal dir
que ha tingut una variació positiva modera-
da, de l’1,3%, segons les dades disponibles
fins aquest moment, i a l’espera d’obtenir
els resultats definitius. Les projeccions de
les enquestes ramaderes preveuen una dis-
minució d’efectius ramaders en tots els ani-

mals excepte en el cas del porc, que creix
un 5,1%. Aquest subsector, com ja va
essent habitual i per la seva importància,
determina el signe final del subsector
ramader català, i acaba compensant les bai-
xades de la resta de producció ramadera:
bovins (-3,7%), aviram (-1,5%), llet (-2,4%)
i ous (-5,1%). Precisament l’escassetat de
l’oferta del boví i en part també la del
pollastre ha permès una bona situació quant
a preus d’aquests dos subsectors. En aquest
sentit, un altre indicador de conjuntura, la
del comportament dels preus en el sector
primari, indica que la taxa interanual de
l’índex de preus agraris el mes de novem-
bre era positiva,+6,1%,situant-se en un dels
nivells més elevats des del 2001 i trencant
l’evolució negativa del primer semestre del
2006. La contribució positiva de gairebé tots
els productes ramaders i alguns productes
agrícoles importants en la producció cata-
lana (oli, cereals, hortalisses i fruita durant
el segon semestre de l’any) han canviat el
signe negatiu del primer semestre.
Pel que fa al comerç exterior per branques
d’activitat, el sector agroalimentari català
una taxa ha mostrat fins el mes de setem-
bre de cobertura que, tot i que ha conti-
nuat essent negativa, ha millorat en 4,2
punts en relació al mateix període de l’any
anterior gràcies a l’augment proporcional-
ment més important de les exportacions/
expedicions (+12%) al davant de les impor-
tacions/introduccions (+5,6%). Tant el sector
primari com el de l’alimentació mantenen
una variació positiva similar respecte del
2005, però el ritme d’importacions de l’ali-
mentació i les begudes ha estat més posi-
tiu (+11%) davant el manteniment del valor
monetari similar del sector primari.

Germani Rincón
Responsable d’Anàlisi Sectorial 

i Mercats Agroalimentaris
Lluc Mercadé

Tècnic unitat d’estudis econòmics 
del sector agroalimentari
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Estat actual 
de l’economia
Els darrers mesos, l’estabilitat ha con-
tinuat caracteritzant la marxa de les
expectatives i de la confiança dels
col·legiats sobre la situació econòmica
de Catalunya, i s’ha consolidat la millo-
ra iniciada en l’enquesta passada.

Un 55,9% dels col·legiats que respon a
l’enquesta considera que la situació actual
de l’economia catalana és igual que fa un
any, un 27,9% assenyala que ha empitjo-
rat i un 15,6% que ha millorat. Tot i que
predomina el col·lectiu dels qui creuen
que la situació econòmica en el present
no ha experimentat canvis en comparació
a un any enrere, s’ha de destacar que els
darrers mesos ha continuat augmentant la
proporció dels qui valoren positivament
l’estat de l’economia. Així, el percentatge
de col·legiats que opina que la situació
actual és millor que la de fa un any s’ha
incrementat respecte de l’octubre (2,5
punts percentuals més), a l’igual que el
dels qui creuen que la situació no ha
variat (4,1 punts més), mentre que dismi-
nueix significativament el col·lectiu que
opina que ha empitjorat (6,6 punts
menys). Aquest panorama més positiu
s’afegeix a la millora ja registrada en l’en-
questa passada. Certament, la proporció
dels economistes que opina que el pano-

rama de l’economia és actualment pitjor
que el de l’any passat és superior que la
dels qui consideren que és millor, però
s’ha de tenir present que s’ha reduït la
distància entre aquests dos valors. A més,
és molt important destacar que els resul-
tats de la present edició són els més favo-
rables des que es fa l’enquesta, atès que
s’ha assolit la proporció d’opinions positi-
ves més alta i el percentatge d’opinions
negatives més baix des de l’any 2001.

Com en ocasions anteriors, la valoració
que els col·legiats fan de la seva situació
econòmica personal és més positiva que
la que realitzen sobre l’estat de l’econo-
mia en general. Un percentatge significa-
tiu dels economistes estima que la seva
situació es manté estable en l’actualitat en
comparació a un any enrere, i destaquen
els qui apunten que és millor per sobre
dels qui assenyalen el contrari. Un 58,6%
dels enquestats indica que la situació
actual de la seva economia personal és
igual que fa un any, un 26,6% opina que
és millor, i un 14,6% creu que és pitjor.
Cal destacar que els darrers mesos s’ha
produït una millora en el panorama de
l’economia particular dels col·legiats, atès
que la proporció dels qui consideren que
la seva situació personal és ara més posi-
tiva que un any enrere s’ha incrementat
en 3,1 punts percentuals (23,5% en l’en-
questa del mes d’octubre). Mentrestant,
s’ha reduït el percentatge dels qui asse-

nyalen que ha empitjorat (17,0% a l’octu-
bre), i s’ha mantingut el dels que apunten
que la situació no s’ha modificat (58,7% a
l’octubre).

En línia amb l’anterior, l’índex de con-
fiança dels economistes –que sintetitza el
sentiment dels col·legiats davant de la
situació econòmica general, tenint pre-
sent una gran diversitat de factors (evolu-
ció del PIB, clima polític, inflació, preu
del petroli…)– ha experimentat una lleu-
gera millora els darrers mesos, tant pel
que fa a l’economia de Catalunya com pel
que fa a la del conjunt d’Espanya. Això
contrasta amb el significatiu retrocés
experimentat en l’enquesta passada. L’e-
conomia estatal continua rebent una valo-
ració més bona que la catalana, com va
passant des de fa més de tres anys. De
fet, es puntua amb un 5,45 sobre un total
de 10,00 l’economia espanyola i amb un
5,25 la del Principat, mentre que en la
passada enquesta els valors foren, res-
pectivament, d’un 5,41 i d’un 5,20. La
millora en ambdós índexs ha estat gaire-
bé la mateixa, per la qual cosa els darrers
mesos el diferencial entre els indicadors
no ha experimentat canvis. 
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Situació econòmica (hivern 2007)
Reproduïm les principals conclusions de la primera de les enquestes de situació econòmica corresponent a
l’any 2007, Situació Econòmica, Hivern 2007, que entre l’11 i el 31 de gener tots els col·legiats van poder
contestar mitjançant la pàgina web del Col·legi. (A la web http://www.coleconomistes.com, també hi tro-
bareu el text complet de l’informe.)

En aquesta edició, un total de 1.027 col·legiats han contestat l’enquesta (17,5% sobre la població total), dis-
tribuïts de la manera següent. Segons la seva condició laboral, assalariats: 52,9%, empresaris i/o treballa-
dors per compte propi: 40,3% i aturats/jubilats: 6,8%. Segons el sector d’activitats, serveis: 85,7% (serveis a
empreses i particulars: 49,9%), indústria: 10,4%, i construcció: 3,8%.

A manera de titular podem dir: Els darrers mesos han millorat les expectatives i la confiança dels eco-
nomistes davant la situació econòmica, però s’anticipa que es podria produir una certa inflexió a la
baixa. D’altra banda, les modalitats d’inversió més interessants per a l’any 2007 són la borsa, els fons
d’inversió i els plans d’inversió.
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Pitjor No tenen opinió 

% de col·legiats 
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Situació de l’economia catalana
“Creus que la situació actual de l’economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa un any?”
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Pitjor No tenen opinió 

0,2

58,6

14,6
26,6

% de col·legiats

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 (febrer 2007): 1,7
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Situació econòmica personal
“Creus que la teva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor que fa un any?

% de col·legiats

TendènciaFebr. Oct. Juny Febr. Oct. Juny Febr. Oct. Juny Febr. Oct. Juny 
2007 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2003

Millor 15,6 13,1 9,0 10,8 11,4 5,8 9,4 7,3 7,8 13,3 12,2 6,7

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

Pitjor 27,9 34,5 35,0 39,0 38,2 46,1 38,3 44,1 41,5 37,6 30,8 48,4

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

TOTAL 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes)(1.027)(1.044)(933)(867)(856) (853) (940) (943) (885) (777) (734) (691)

% de col·legiats

TendènciaFebr. Oct. Juny Febr. Oct. Juny Febr. Oct. Juny Febr. Oct. Juny 
2007 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2003 2003

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

Igual 58,6 58,7 57,2 57,7 54,8 57,7 57,0 58,2 57,3 55,9 58,1 55,4

Pitjor 14,6 17,0 16,4 18,3 18,0 18,0 18,8 17,6 17,6 16,1 16,4 22,4

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

TOTAL 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes)(1.027)(1.044)(933)(867)(856) (853) (940) (943) (885) (777) (734) (691)

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”

Problemes 
de l’economia catalana
L’estat de les infraestructures i comu-
nicacions ha incrementat la seva
importància com a principal proble-
ma de l’economia catalana, mentre
que ha disminuït la preocupació pel
preu del petroli i els carburants i per
la inflació.

Avui dia el problema més important que té
l’economia catalana és l’estat de les infra-
estructures i comunicacions, qüestió asse-
nyalada per tres de cada quatre col·legiats
(76,3%). Segueix la preocupació per la
manca de reformes estructurals, apuntada
per un 51,9% dels qui responen. Altres
qüestions problemàtiques són la inflació i
els costos laborals (34,5% i 24,7%, respecti-
vament). La resta de dificultats són apunta-
des per menys d’un 20% dels economistes.



Els darrers mesos ha augmentat significativa-
ment la preocupació dels col·legiats per les
deficiències de les infraestructures i comuni-
cacions, per la manca de reformes estructu-
rals i per la cotització entre l’euro i el dòlar.
Aquestes qüestions eren assenyalades, res-
pectivament, per un 67,1%, un 44,4% i un
5,3% dels col·legiats en la passada enques-
ta del mes d’octubre, i en l’actualitat són des-
tacades per un 76,4%, un 51,9% i un 10,8%.

Al contrari, els últims mesos s’ha reduït
notablement la preocupació pel preu del
petroli i carburants i per la inflació, que
en la passada enquesta foren indicades,
respectivament, per un 42,7% i un 52,4%
dels economistes, i en l’edició actual són
assenyalades per un 19,6% i pel 34,5%.

Altres problemes significatius que apunten
els col·legiats, i que s’han d’afegir als ante-
riors, se centren en temàtiques diverses.
En primer lloc, la situació política actual de

Catalunya (imatge, capacitat de lideratge,
manca de projecte, credibilitat, estabili-
tat…). D’altra banda, les deficiències dels
factors competitius de l’economia, com ara
la productivitat, la innovació i la tecnolo-
gia, i el capital humà. Un tercer tema és la
situació del mercat de l’habitatge i els
preus immobiliaris. Finalment, cal esmen-
tar el dèficit fiscal que pateix Catalunya i
les desiguals relacions amb la resta de l’Es-
tat (sobirania, finançament, inversions...).

Perspectives 
sobre l’economia 
per als propers mesos
Els propers mesos la situació econò-
mica es mantindrà estable, si bé els
indicadors reflecteixen una tendèn-
cia a la baixa.
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Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia catalana?”

% de col·legiats Tendència

febr. oct. juny febr. oct. juny febr. oct. juny febr. oct.
2007 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2003

Infraestructura i comunicació 76,4 67,1 62,9 66,1 62,0 62,1 63,5 62,9 63,0 69,9 66,9

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

Inflació 34,5 52,4 51,7 58,8 35,5 39,5 38,7 31,0 24,2 28,1 41,1

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

Preu del petroli i carburants 19,6 42,7 63,0 42,5 65,2 49,4 31,0 49,0 38,7 3,0 7,5

Feblesa demanda estrangera 18,3 15,6 18,8 18,0 19,2 18,8 20,0 21,1 19,8 20,0 26,0

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

Cotització dòlar-euro 10,8 5,3 5,4 3,0 5,7 15,6 23,0 7,7 13,2 23,0 14,4

Atur 5,6 6,1 7,3 7,0 9,4 10,2 13,9 15,0 17,9 20,7 21,4

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 (a mitjan 2007): 1,8
Desviació estàndard relativa a l'economia espanyola (a mitjan 2007): 1,8
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Perspectives 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”

Un 63,9% dels col·legiats anticipa que l’e-
conomia catalana mantindrà en el primer
quadrimestre de l’any les constants actuals,
mentre que un 22,1% espera que empitjori
i un 12,8% anticipa una millora. Per tant, els
propers mesos s’espera un estancament en
la marxa de la situació econòmica del Princi-
pat, amb una major inèrcia al deteriorament.
L’índex de confiança dels economistes con-
firma un empitjorament de la situació econò-
mica de cara a mitjan any, cosa que contrasta
amb la millora registrada els darrers mesos.
Val a dir que les previsions per a l’economia
espanyola continuen essent millors que les
relatives a la catalana. Concretament, es pun-
tua amb un 5,12 sobre un total de 10,00 la
situació de l’economia del Principat a mitjan
exercici (0,13 punts menys que en l’actuali-
tat) i amb un 5,30 en el cas del conjunt de
l’Estat (0,15 punts menys). El diferencial entre
els dos índexs seguirà essent favorable per
a Espanya, amb una distància entre ells gai-
rebé similar a la que existeix en l’actualitat.



Influència del clima
d’inseguretat ciutadana 
Un 43,6% dels economistes creu que l’ac-
tual clima d’inseguretat ciutadana pot
influir negativament sobre l’economia.

Tot i que un 52,9% dels col·legiats opina
que l’actual clima d’inseguretat ciutadana
generat al voltant dels casos d’atracament
a habitatges no pot influir negativament
sobre l’economia, destaca el fet que un
43,6% creu que sí pot fer-ho.

“Creus que l’actual clima d’inseguretat ciu-
tadana generat al voltant dels casos d’atra-
cament a habitatges pot influir negativament
sobre l’economia (menor atractiu per a les
inversions estrangeres, davallada dels preus
dels habitatges en els nuclis no urbans…)?”

Modalitats d’inversió
per a l’any 2007
Segons els economistes, les millors opcions
per invertir l’any 2007 són la borsa, els
fons d’inversió i els plans de pensions.

Un 56,5% dels col·legiats considera que la
borsa és la modalitat d’inversió més interes-
sant de recomanar als estalviadors per a l’any
2007. La segona alternativa a aconsellar són
els fons d’inversió i els plans de pensions,
apuntats per un 45,1% dels economistes.
Entre les altres opcions, es pot esmentar que
un 37,4% dels consultats assenyala els habi-
tatges i un 32,8% apunta les modalitats d’es-
talvi a termini del sistema financer. Per la seva
part, el deute públic és destacat per un 21,7%
dels col·legiats, els metalls preciosos i obres
d’art per un 13,6%, i les divises per un 9,8%.
Altres modalitats d’inversió a recomanar, però
més puntualment, són les empreses, els actius
d’altres països –sobretot, de països emer-
gents– (borsa, terrenys, renda fixa, habitat-
ges...), i el capital risc. En comparació amb
l’any 2006, es pot apuntar que per al 2007
augmenta la proporció d’economistes que
recomana les modalitats d’estalvi a termini
del sistema financer, el deute públic, les divi-
ses i la borsa. Pel contrari, disminueix signi-
ficativament el percentatge de col·legiats que
es mostra partidari dels habitatges i, en menor
mesura, dels fons d’inversió i els plans de
pensions, i dels metalls preciosos i obres d’art.
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Millorarà 
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Continuarà igual

No tenen opinió 
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Perspectives de l’economia catalana
“Creus que l’economia catalana millorarà,
continuarà igual o empitjorarà en el pri-
mer quadrimestre (gener-abril) de l’any?”

Amenaça de la 
revalorització de l’euro
Gairebé dos de cada tres economistes
creu que la revalorització de l’euro
davant el dòlar amenaça poc el crei-
xement econòmic comunitari.

Un 64,7% dels col·legiats opina que l’actual
procés de revalorització de l’euro davant el
dòlar amenaça poc el creixement econòmic
dels països de la Unió Europea, mentre que
un 29,7% creu que l’amenaça és molt elevada.

“Creus que la revalorització de l’euro davant
el dòlar amenaça el creixement econòmic de
la Unió Europea?”

Sí

No

No tinc opinió
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29,7
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Mesures
% de col·legiats

feb. 2007 feb. 2006 feb. 2005 feb. 2004

Borsa 56,1 53,1 47,7 52,3

Fons d’inversió i plans de pensions 45,1 50,3 45,6 47,6

Habitatges 37,4 51,1 55,9 51,2

Modalitats d’estalvi a termini del sistema financer 32,8 24,8 21,9 26,8

Deute públic 21,7 15,2 16,7 15,3

Metalls preciosos i obres d’art 13,6 16,5 13,5 13,6

Divises 9,8 4,4 13,7 14,3

“En quins tipus de modalitats recomanaries invertir a un estalviador durant l’any 2007?”

Evolució de les modalitats d’inversió recomanades
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Resum anual de l’IEBE en l’any 2006 
i tendència per al 2007
L’any 2006 ha tornat a ser un any magnífic per a la borsa espanyola, amb un crei-
xement del selectiu índex IBEX-35 del 31,8%. Tot i aquest creixement, el mercat
no ha estat en absolut lliure d’amenaces, que molts experts consideraven relle-
vants a l’hora de predir l’evolució borsària en el decurs de l’exercici 2006.

Des del Col·legi d’Economistes de Catalunya hem efectuat previsions trimestrals
de l’IBEX-35 a partir del que anomenen IEBE (Índex d’Expectatives Borsàries dels
Economistes). Aquest índex, que ja fa quatre anys que s’elabora, ha tingut un ressò
molt important en els mitjans de comunicació, tant per les prediccions com per la
nova tècnica en què es basa el seu càlcul: l’anomenada Teoria de la Incertesa.

L’IEBE és el primer índex que es calcula amb l’aplicació de la Teoria dels Sub-
conjunts Borrosos a partir d’un panel de 30 experts en borsa que emeten les
seves opinions tenint en compte el sentiment del mercat i el seu propi conei-
xement com a expert i la informació disponible.

En totes les predic-
cions realitzades
pel IEBE durant
l’any 2006 es pot
constatar que la
tendència sempre

ha estat encertada si es parteix del moment en què es fa cada previsió, si bé han
estat més moderades que el creixement que realment ha experimentat l’IBEX-35
en cada tancament trimestral del 2006, especialment per a les operacions cor-
poratives que s’han dut a terme durant el darrer any.

L’any 2006 ha estat un any d’incerteses que feien que la volatilitat borsària pogués
fer reaccionar la borsa en un sentit o un altre. Així, cal recordar els moviments
alcistes del petroli els primers mesos de l’any i la correcció que ha fet en els
darrers mesos del 2006. També cal remarcar l’augment de l’EURIBOR, que ha pro-
vocat moltes especulacions sobre l’impacte en les economies domèstiques pel seu
alt endeutament. Tot això sense oblidar el risc geopolític que ha marcat igualment
el darrer any i que encara es continua considerant una variable que s’ha de tenir
en compte. El tipus de canvi entre el EUR i el USD ha passat d’1,19 a 1,30 dins
del mateix exercici, la qual cosa mostra una vegada més les incerteses de les varia-
bles incidents i la seva enorme volatilitat. Igualment, la desacceleració del ritme
de creixement del preu de l’habitatge, i especialment l’allargament del període
de venda, no deixa de ser un factor que incorpora si més no una incertesa addi-
cional a l’activitat borsària. I per descomptat, un dels factors que ha propiciat la
bonança de la borsa durant el 2006: els bons resultats empresarials.
Molts experts vaticinen que l’any 2007 la borsa seguirà creixent ja que no hi ha
indicadors que evidenciïn el contrari, si bé es preveu un millor comportament
de l’EUROSTOXX que de l’IBEX-35. Tanmateix, les previsions generals no són
tan optimistes com el darrer any.

El grup d’experts que participen en l’emissió de l’IEBE estima que el primer tri-
mestre del 2007 l’IBEX-35 se situarà al voltant dels 14.300 punts, de manera que
es consolidaran els guanys aconseguits al llarg del 2006.

Dra. Montserrat Casanovas
Dr. Alfons Fernández

Notícies El Col·legi d’Economistes
de Catalunya presenta
comentaris i suggeri-
ments al Pla Territorial
Parcial de Ponent al
Departament de Política
Territorial i Obres
Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya
El passat 17 de novembre, el Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya a Lleida, conjun-
tament amb la demarcació de Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, van
organitzar una Jornada per analitzar el Pla
Territorial Parcial de les Terres de Ponent,
aprovat inicialment el dia 13 d’octubre de
2006. A conseqüència d’aquesta Jornada,
la seu del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a Lleida, juntament amb la Comissió
d’Economia Territorial i Urbana, van pre-
sentar el passat 11 de gener al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, diversos
comentaris i suggeriments al Pla Territorial
Parcial de Ponent, utilitzant el procedi-
ment d’al·legacions previst, i que podeu
consultar íntegrament en l’apartat de la
Comissió d’Economia Territorial i Urbana
a la web del Col·legi.

El document es divideix en dos grans
àmbits, que responen a dos dels capítols
de l’estudi econòmic i financer del PTPP:
les actuacions territorials prioritàries i els
efectes de les propostes sobre l’economia
del territori. D’altra banda, es felicita per
la consecució del Pla Territorial Parcial de
Ponent, ja que el considera indispensable
i necessari per garantir el futur desenvolu-
pament del territori que aglutina i el dels
reptes futurs (territorials, econòmics, socials,
etc.), proposa la maduració de certs aspec-
tes amb la finalitat de convertir-lo en un
document sòlid, amb una línia argumental
i una estructura compacta que permeti
emmarcar i tutelar de manera òptima i efi-
cient el futur desenvolupament territorial
dels àmbits que incorpora (les comarques
de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Ur-
gell, la Segarra,el Segrià i l’Urgell).

L’IEBE estima que el primer trimestre del 2007 
l’IBEX-35 se situarà al voltant dels 14.300 punts,
de manera que es consolidaran els guanys 
aconseguits al llarg del 2006.



El Col·legi d’Economistes
de Catalunya posa en
funcionament el Conveni
amb la Tresoreria de 
la Seguretat Social
El passat 13 de desembre, a la seu de la
Tresoreria de la Seguretat Social de Barce-
lona, es va constituir la Comissió d’aplica-
ció i seguiment del conveni RED a
Catalunya, en compliment dels acords
adoptats en la signatura del conveni subs-
crit entre el Consell General de Col·legis
d’Economistes de Espanya i la Tresoreria
General de la Seguretat Social el gener del
2006, i que ja us vàrem comentar en un
anterior informatiu.

Aquesta comissió ha quedat configurada,
en representació de la Tresoreria de la
Seguretat Social, per Isabel Martínez Jen-
sen, directora provincial de Barcelona;
Gemma Gómez Magraner, directora pro-
vincial de Lleida; Jordi Mont Bruns, direc-
tor provincial de Girona; Pablo Martínez
Sanz-García, director provincial de Tarra-
gona; Pilar Ruiz, subdirectora provincial; i
Marta Brull, cap de la unitat Red. 

En representació del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya: Ferran Martínez, en
representació dels economistes usuaris
del sistema RED de Barcelona; Joan Lluís
Mallol, en representació dels economistes
usuaris del sistema Red de Tarragona; Vir-
tudes Rodríguez, en representació dels de
Lleida; i Jordi Fernàndez, en representació
dels de Girona. 

El Senat aprova una moció que insta el Govern
a revisar la normativa concursal, i a avaluar
l’aplicació de l’aranzel dels administradors
concursals amb l’establiment d’una retribució
mínima dels administradors concursals, 
i reconeix el paper i el treball que el Col·legi
d’Economistes de Catalunya fa a favor de 
la millora d’aquesta Llei
El passat 19 de desembre de 2006 el Senat va aprovar una moció, presentada
pel grup parlamentari Entesa Catalana de Progrés, en la qual s’insta el Govern
a adoptar diverses mesures per a la revisió dels procediments concursals, i que
fou subscrita per tots els grups parlamentaris del Senat, mitjançant la presenta-
ció d’una esmena transaccional. 

En aquesta moció els grups parlamentaris reconeixen que l’actual Llei Con-
cursal 22/2003, que representava una de les peces més importants en el pro-
cés de modernització, dos anys després de la seva entrada en funcionament
necessitava una revisió i una bona posada al dia per adaptar-la a la situació
actual del món empresarial i del món del negoci en qualsevol dels sectors
econòmics. 

És una llei amb disfuncionalitats i amb situacions no previstes i no actualitza-
des, i és per aquest motiu que s’ha realitzat la moció, perquè es pugui revisar
i actualitzar, i intentar resoldre aquests problemes.

La moció finalment aprovada obre la porta a una reforma de la normativa regu-
ladora dels procediments concursals, insisteix en la necessitat de crear nous jut-
jats mercantils i insta el Govern a avaluar l’aplicació de l’aranzel dels
administradors concursals, al mateix temps que planteja l’actualització del
barem, l’establiment d’una retribució mínima dels administradors concursals i la
creació dels instruments legals que la garanteixin. 

Aquesta moció, presentada pel Grup Parlamentari Entesa Catalana de Progrés,
de la mà del Senador Lluís Bofill, recull les reflexions i el procés de treball
sobre l’aplicació de la Llei Concursal i les seves possibles millores, que ha rea-
litzat el Grup de Treball d’Economistes Administradors Concursals del nostre
Col·legi, i així es reconeix en el Butlletí del Senat.



El passat 23 de gener, el secretari general
del Departament d’Economia i Finances,
l’economista Martí Carnicer, i el degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Jordi
Conejos, acompanyats del director general
de Tributs de la Generalitat de Catalunya,
Iu Pijoan; del cap d’Inspecció dels Serveis
Tributaris de la Generalitat de Catalunya,
Eudald Vigo; i del director del Programa
de Reforma de l’Administració Tributària de
Catalunya, Josep Costa, van signar un con-
veni mitjançant el qual s’autoritza el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, els professio-
nals col·legiats i les societats professionals
inscrites en el Registre de Societats Pro-
fessionals del Col·legi d’Economistes de
Catalunya que de manera habitual prestin
serveis d’assessorament i gestió en matè-
ria tributària, a presentar i pagar, per via
telemàtica, en representació de terceres
persones, les declaracions i autoliquida-
cions que consten en l’annex I d’aquest
conveni, en els supòsits i en les condicions
establertes en la normativa corresponent.

Els punts principals del conveni, que podeu
consultar íntegrament a la pàgina web són:
– Té per objectiu establir un marc general

de col·laboració que articuli les relacions
entre el Departament d’Economia i
Finances i els professionals col·legiats i
les societats professionals inscrites en el
Registre de Societats Professionals del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, com
a professionals que, de manera habitual,
presten serveis de gestió i assessorament
en matèria tributària de competència de la
Generalitat de Catalunya per compte dels
contribuents, amb la finalitat última de
facilitar als ciutadans els quals representen
el compliment de les seves obligacions
tributàries, mitjançant la utilització de les
noves tecnologies de la comunicació. 

– Se’ls autoritza a presentar i pagar per via
telemàtica, en representació de terceres
persones, les declaracions i autoliquida-
cions que consten en l’annex I del con-
veni, en els supòsits i en les condicions
establertes en la normativa corresponent.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya signa un
conveni amb el Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya, per a la presentació
i el pagament de declaracions i autoliquidacions
per via telemàtica en nom de terceres persones

– Els professionals col·legiats i les societats
registrades hauran de presentar prèviament
el document individualitzat d’adhesió a
aquest conveni amb els requisits següents:
1. Disposar d’un certificat digital emès per

l’Agència Catalana de Certificació (CAT-
CERT) o per alguna de les entitats de
certificació acceptades. Aquest certificat
podrà ser del tipus software o targeta, i ha
de permetre l’autenticació del col·legiat
i la signatura dels documents presentats.

2. L’equip informàtic del presentador
haurà de complir els requeriments que
a aquests efectes la Direcció General
de Tributs haurà de tenir disponibles
al portal tributari www.e-tributs.net.

3. Generar els fitxers que continguin les
autoliquidacions a presentar per mitjà
dels programes d’ajuda aprovats per
la Generalitat de Catalunya, o per mitjà
d’aplicacions pròpies que, amb la prè-
via autorització de la Direcció General
de Tributs, generin fitxers amb el
mateix format i les mateixes validacions.
En aquest sentit, el Departament d’E-
conomia i Finances facilitarà les especi-
ficacions tècniques precises al Col·legi
d’Economistes de Catalunya per tal
que les comuniqui als seus col·legiats.

4. Ostentar la representació dels contri-
buents en nom dels quals actuen, en
els termes de l’article 46 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, i 32 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
El Departament d’Economia i Finances
podrà instar, en qualsevol moment, l’a-
creditació d’aquesta representació. Així,
s’admetrà com a document acreditatiu
de la representació el document que
s’adjunta en l’annex III d’aquest conveni.

5. Complir els requisits que per al tracta-
ment automatitzat de dades de caràcter
personal s’exigeixen en la normativa
vigent, i, en particular, en la Llei orgàni-
ca 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

6. Sotmetre’s a la resta de condicions i
al procediment establert per la nor-
mativa corresponent.

– Pel que fa a l’atenció als usuaris que es
vulguin informar o resoldre dubtes
sobre aquest procediment de presenta-
ció i pagament, el Departament propor-
ciona informació mitjançant el portal
tributari www.e-tributs.net, o també se’n
pot obtenir al telèfon 012 i en les àrees
d’informació de les delegacions de la
Direcció General de Tributs.

Les consultes sobre qüestions tècniques i
tecnològiques més complexes, i les comu-
nicacions d’incidències en el procediment
que no afectin el pagament, s’hauran de
tramitar de manera centralitzada des del
CEC contactant amb el servei informàtic
de la Direcció General de Tributs.

Podeu passar a recollir un exemplar 
per la recepció del Col·legi o bé us 
ho podeu descarregar des de 
www.coleconomistes.com
anant a l’apartat de 
publicacions/circulars/varis

www.coleconomistes.com
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Com va ser, que decidí estudiar Econò-
miques?
Quan va arribar el moment de decidir
quina carrera estudiaria, no ho tenia gaire
clar. Sabia que m’agradaven els números
més que les lletres, però no m’entusias-
mava gaire la idea d’estudiar enginyeria,
una titulació que, en aquella època, era la
que s’associava a les xifres i que jo veia
massa complicada. Com que sempre havia
tingut inquietuds envers les ciències socials

i no tenia gaire clar en què consistia la
carrera d’Econòmiques, vaig pensar que
barrejaria números amb societat i em vaig
decidir a estudiar-la. A més, el meu pare
treballava en una empresa i m’ho havia
suggerit, per tant, tot plegat em va sem-
blar atractiu.

I un cop va començar la carrera, era
el que esperava?
De fet, em vaig alegrar molt d’haver-la
triat, ja que considero que em va donar
una visió global, no excessivament espe-
cialitzada, i que em va ajudar a donar sen-
tit econòmic a tot el que ens envolta. La
carrera en si dóna moltes idees generals
de tot tipus de matèria, des del dret fins a
les matemàtiques o la hisenda, però amb
molta varietat, una circumstància que la fa
força útil i fàcil d’aplicar. Puc dir que és
una carrera molt pràctica i que, més que
aportar-me una formació específica, em
va formar com a persona. I encara, tenint
en compte que, aleshores, anar a la uni-
versitat donava una altra visió del món,
formava molt el caràcter.

I això que en aquells anys no era
fàcil, anar a la universitat...
En efecte, jo vaig iniciar els meus estudis
l’any 1969, en un moment polític i social
molt mogut. Els anys de carrera van ser
complicats, hi havia molta policia a les
universitats i no es podia estudiar perquè
tancaven. De fet, recordo que el primer
any de carrera no va durar més de tres
mesos per l’ambient polític que es vivia
aleshores, i hi havia poques classes.

L’últim any de carrera es va especialit-
zar en economia d’empresa, però la
banca se li va presentar en primer lloc...
Cursant l’últim any de carrera, vaig entrar
a treballar a Banca Catalana, una empre-
sa de serveis financers que va suposar la
primera companyia amb la qual vaig
tenir contacte amb el món real, i on real-
ment podia posar en pràctica tot allò que
havia estudiat. Durant els cinc anys que
m’hi vaig estar, m’encarregava d’assesso-
rar en inversions, això vol dir que duia a
terme una tasca financera que, tot i que
jo era molt més jove, em va semblar molt
interessant.

I llavors, apareix en la seva vida el
sector hoteler. Com passa de la banca
a l’hostaleria?
El 1982 vaig conèixer Antonio Catalán,
un empresari navarrès que tenia dos
hotels i volia construir tota una cadena.
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Gent de casa

Entrevista a Javier Illa, 
Economista d’Empresa 
de l’Any 2006
“Els economistes són professionals preparats per
ocupar qualsevol lloc executiu en una empresa”
L’actual conseller delegat d’Hesperia, Javier Illa Ruiz, ha tingut sempre molt
clar que el món de l’empresa és el que li interessa, i que ser economista no
havia de ser un obstacle per aconseguir dedicar-s’hi. Potser el fet que el seu
pare treballés en una empresa i l’animés a estudiar Econòmiques li va afavo-
rir aquest interès. La realitat és que es tracta d’una persona disposada a tre-
ballar en qualsevol àrea, i que mai s’ha estancat en el tema exclusivament
financer. Segurament això l’ha fet escalar posicions professionalment, i a ocu-
par un càrrec de màxima responsabilitat en una de les cadenes hoteleres cata-
lanes amb més projecció a tot Espanya. Com també a estar al capdavant d’un
projecte ambiciós en el sector hoteler.

Sempre he treballat molt implicat en totes 
les àrees, i això m’ha permès passar de director
financer a conseller delegat d’una companyia

Buscava un economista que li portés
temes financers: va ser aquí, on comença
la meva afició pels hotels amb l’inici del
projecte NH Hotels. Quan vaig aterrar en
aquest sector, no el coneixia en absolut,
però he de reconèixer que va ser una
època molt bona, perquè es tracta d’un
sector fonamental per al país, molt agra-
dable per treballar-hi, tot i els problemes
de competència per l’elevat nombre d’es-
tabliments o per les crisis que s’han anat
succeint. Penso que és un sector que s’ha
desenvolupat moltíssim, ja que abans
gairebé no hi havia cadenes i la NH va
ser una de les primeres.

Però el projecte amb NH Hotels s’aca-
ba i en comença un de nou també en el
món de l’hostaleria...
Vaig estar-m’hi 15 anys, a NH, fent de
tot, però sempre en l’àrea financera, tot
i que també vaig treballar al consell
d’administració buscant recursos. El
1997, Antonio Catalán se’n va anar, i jo
també ho vaig fer perquè sentia que
s’havia acabat un cicle, pensava que era



bo canviar i em va sorgir un nou repte
professional amb Hesperia. Quan hi vaig
entrar a treballar, era una companyia bas-
tant petita i poc coneguda, raó per la
qual la feina era més difícil i suposava
un repte perquè no era un holding hote-
ler. Vaig tornar a començar i a organitzar
un grup hoteler, també en aquesta oca-
sió des del punt de vista financer, tot i
que el fet d’haver treballat sempre molt
implicat en totes les àrees de l’empresa
em va permetre entrar com a director
financer, en un principi, i passar a ser
conseller delegat de la cadena, després.

I aquest nou repte, el tindrà ocupat
molts anys?
Hesperia és una companyia que porta
10 anys en el mercat i que està en pro-
cés de creixement, encara que li queda
molt per arribar on vol, que és aconse-
guir mercat a Europa i Espanya. És una
cadena que ha sofert canvis molt signifi-
catius els darrers anys i que, actualment,
compta ja amb 50 hotels. Queda molt a
fer, i jo seguiré el projecte fins que es
faci realitat, perquè estic molt motivat.
D’altra banda, el sector hoteler a Espan-
ya necessita canvis perquè està massa
concentrat, s’han de canviar molt les
regles del joc per part dels hotelers al
mercat, i s’ha de tecnificar moltíssim.
Sorprenentment, queden encara moltes
coses a fer.

Pensa que els estudis universitaris
tenen molt a veure amb aquesta ober-
tura de mires dels economistes?
Hi ha gent que estudia altres carreres
però que fa un màster en Econòmiques
perquè la visió que dóna l’Economia
ajuda a treballar en equip i posa les bases
per poder treballar en qualsevol empresa.
Penso que Econòmiques és una de les
carreres amb més sortides, precisament,
perquè permet actuar en bastants àrees
dins una societat i, personalment, prefe-
reixo els estudis en universitats grans i,
fins i tot públiques, perquè donen una
formació personal molt important, com
d’altra banda sempre he aconsellat als

Vostè està al capdavant d’una de les
empreses catalanes familiars més
importants, quina creu que serà l’e-
volució de l’economia catalana i l'es-
panyola els propers anys?
Amb la globalització, es té la sensació que
els cicles de crisi i bonança que es pro-
duïen abans s’han pogut amortir, i que els
mercats tan ràpids i amb tanta informació
afavoreixen que les crisis no siguin tan
marcades. Crec que els països s’han d’es-
pecialitzar més, i Espanya i Catalunya són
economies que s’han de tecnificar, perquè
no poden competir en preu, raó per la
qual penso que la solució consisteix a
professionalitzar les empreses. En el cas
català, és molt clar, ja que hi ha moltes
empreses familiars i s’han adonat els
darrers anys que aquesta és la sortida més
viable, ja que els fills no tenen per què
continuar la feina dels pares. Aquí també
entraria la figura de l’empresari innat. Crec
que s’hi neix, amb l’esperit d’empresari, i
que aprendre’l és molt difícil. Per tant,
considero que una persona amb un espe-
rit d’empresari desenvolupat s’ha d’envol-
tar de persones més tècniques que li
donin sensatesa, que l’alertin de les possi-
bles complicacions i li ofereixin seriositat
fiscal, una realitat que penso que l’empre-
sari ja ha incorporat.

El Col·legi d’Economistes li va atorgar
el guardó a l’Economista d’Empresa
de l’any 2006, s’ho esperava?
La veritat és que no. Sempre havia pen-
sat que el Col·legi d’Economistes s’ocu-
pava més d’aspectes i àrees més oficials i
no tant del món empresarial. Per aquest
motiu, m’ha sorprès molt gratament i
m’ha fet molta il·lusió rebre la distinció. I
més encara per la meva trajectòria i la
meva labor professional, feta sempre en
el camp de l’empresa. Per agrair aquest
premi, intentaré col·laborar amb el
Col·legi d’ara en endavant en tot el que
em sigui possible.

Lidia Alcaide 
Periodista Strategycomm
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Espanya i Catalunya són economies que s’han 
de tecnificar més perquè no poden competir 
en preu, i s’han de professionalitzar les empreses

Vostè és un dels exemples clars que
un economista pot ocupar un càrrec
de màxima responsabilitat en una
companyia, un fet que no s’ha donat
gaire, fins ara. Per què creu que la
tendència ha canviat? 
Penso que els economistes són profes-
sionals preparats per ocupar qualsevol
lloc executiu en una empresa. Abans,
aquests càrrecs de màxima responsabili-
tat, els ocupaven enginyers o persones
amb carreres més tècniques, ja que els
economistes estaven relegats únicament
a les àrees financeres, però ara, els
diners són tan importants en tot, que la
figura de l’economista és idònia per a
llocs de gestió de les empreses, precisa-
ment, per la visió general que tenen. Un
economista pot cobrir molts dels llocs
d’una empresa i estar al front de moltes
àrees, i crec que aquest fenomen es
dóna ara més que abans perquè la pro-
fessió d’economista s’ha anat consoli-
dant molt a tots els nivells i s’ha anat
prestigiant amb els anys. 

meus fills, que són tots dos economistes
per decisió pròpia. 

Quan fa un procés de selecció, què
valora més dels joves economistes?
És força habitual trobar gent jove que
acaba la carrera i, de seguida, estudia un
màster per complementar la seva forma-
ció de cara a tenir més possibilitats de
trobar una bona feina, però jo sóc dels
que pensen, per experiència pròpia, que
és ideal fer primer uns estudis generals,
dur-los a la pràctica al mercat laboral i,
posteriorment, realitzar cursos comple-
mentaris quan ja estàs treballant per
aprofundir coneixements en la teva àrea
laboral.
A mi em sembla que no calen, tants màs-
ters. Valoro més que un candidat sigui
una persona oberta i s’inculqui de la filo-
sofia de l’empresa perquè, si està prou
motivat, sempre podem subvencionar-li
un màster o cursos que complementin la
seva feina diària. M’agrada més formar-
los que no que vinguin excessivament
formats.

La professió d’economista s’ha anat consolidant
molt a tots els nivells i s’ha anat prestigiant 
amb els anys
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

LEY 42/2006, DE 28 DE DICIEMBRE (BOE29-12-2006) [REF. CISS LE239511]
De Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
• Materias afectadas: IRPF; Sociedades; No residentes; Transmisiones patrimo-
niales; IAE; IBI; Impuesto general indirecto canario; Impuestos especiales; Tasas
estatales e Interés legal del dinero.

IRPF

LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE (BOE 29-11-2006) [REF. CISS LE239017]
Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio.
• Otras materias afectadas: Patrimonio; No residentes; Sociedades y Tasas estatales.
LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE (BOE 15-12-2006) [REF. CISS LE239252]
De Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
REAL DECRETO 1576/2006, DE 22 DE DICIEMBRE 
(BOE 23-12-2006) [REF. CISS LE239407]
Se modifican, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio; el Real
Decreto 2146/2004, de 5 de noviembre, por el que se desarrollan las medidas para
atender los compromisos derivados de la celebración de la XXXII edición de la Copa del
América en la ciudad de Valencia; el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado por el Real Decreto 1777/2004,de 30 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio.
• Otras materias afectadas: Sociedades y No residentes.
ORDEN APA/3927/2006, DE 4 DE DICIEMBRE (BOE 26-12-2006) [REF. CISS LE239421]
Se fija para el año 2007, la renta de referencia.
• Otras materias afectadas: Sociedades.

LEY GENERAL TRIBUTARIA

LEY 36/2006, DE 29 DE NOVIEMBRE (BOE 30-11-2006) [REF. CISS LE239036]
De medidas para la prevención del fraude fiscal.
• Otras materias afectadas: Sociedades; IRNR; Transmisiones; IVA; IGIC; IBI; Trac-
ción mecánica; Impuestos Especiales (Hidrocarburos y Medios de transporte);
Impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos; Gestión tributaria; Inspección
tributaria, Recaudación tributaria; Infracciones y sanciones.

TRANSMISIONES PATRIMONIALES

ORDEN EHA/3867/2006,DE 14 DE DICIEMBRE (BOE 21-12-2006) [REF.CISS LE239351]
Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
• Otras materias afectadas: Sucesiones y donaciones; Impuestos especiales y Patrimonio.

IAE

ORDEN EHA/3953/2006, DE 19 DE DICIEMBRE 
(BOE 28-12-2006) [REF. CISS LE239494]
Sobre delegación de la gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas.
ORDEN EHA/4005/2006, DE 20 DE DICIEMBRE 
(BOE 30-12-2006) [REF. CISS LE239602]
Sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas.

IVA

ORDEN EHA/3397/2006, DE 26 DE OCTUBRE (BOE 04-11-2006) [REF. CISS LE238687]
Se aprueban los modelos 390 y 392 de declaración de resumen anual del Impues-
to sobre el Valor Añadido y el modelo 430 de declaración del Impuesto sobre las
Primas de Seguros.
• Otras materias afectadas: Impuesto sobre las Primas de Seguro.
ORDEN EHA/3958/2006,DE 28 DE DICIEMBRE (BOE 29-12-2006) [REF.CISS LE239512]
Se establecen el alcance y los efectos temporales de la supresión de la no sujeción
y de las exenciones establecidas en los artículos III y IV del Acuerdo entre el Esta-
do Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, respecto al Impuesto sobre el
Valor Añadido y al Impuesto General Indirecto Canario.
• Otras materias afectadas: Impuesto General Indirecto Canario.

SOCIEDADES

REAL DECRETO 1332/2006, DE 21 DE NOVIEMBRE 
(BOE 30-11-2006) [REF. CISS LE239039]
Se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único
Electrónico (DUE) para la constitución y puesta en marcha de sociedades de res-
ponsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática.

IMPUESTOS ESPECIALES

LEY 44/2006, DE 29 DE DICIEMBRE 
(BOE 30-12-2006) [REF. CISS LE239576]
De mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

REAL DECRETO-LEY 13/2006, DE 29 DE DICIEMBRE 
(BOE 30-12-2006) [REF. CISS LE239579]
Se establecen medidas urgentes en relación con el programa PREVER para la
modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad
vial y la defensa y protección del medio ambiente.
ORDEN EHA/3929/2006, DE 21 DE DICIEMBRE 
(BOE 27-12-2006) [REF. CISS LE239447]
Se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidro-
carburos y de las cuotas correspondientes a la aplicación del tipo autonómico del
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos por consumo
de gasóleo profesional, se aprueba determinado Código de Actividad y del Esta-
blecimiento, y se actualiza la referencia a un código de la nomenclatura combina-
da contenida en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
• Otras materias afectadas: Impuesto sobre la venta minorista de determinados
hidrocarburos.
ORDEN EHA/3947/2006, DE 21 DE DICIEMBRE 
(BOE 28-12-2006) [REF. CISS LE239487]
Se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e
ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de opera-
ciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica la Orden de 15 de
junio de 1995, en relación con las entidades de depósito que prestan el servicio
de colaboración en la gestión recaudatoria.

GESTIÓN TRIBUTARIA

ORDEN PRE/3949/2006, DE 26 DE DICIEMBRE 
(BOE 28-12-2006) [REF. CISS LE239489]
Se establecen la configuración, características, requisitos y procedimientos de
acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

Noticias al día
Adaptación del Impuesto sobre Sociedades a las Normas Internacionales
de Contabilidad
El Ministerio de Economía y Hacienda se encuentra elaborando una propuesta de
adaptación del Impuesto sobre Sociedades a la nueva normativa contable inter-
nacional, previéndose que el proyecto de ley donde se sustancie dicha reforma se
presentará ante el Congreso de los Diputados durante el primer trimestre de
2007, desarrollándose su tramitación y consiguiente debate parlamentario entre
los meses de abril y junio del indicado año.
Esta segunda reforma de la norma básica del Impuesto sobre Sociedades tendrá
un carácter meramente técnico y su principal objetivo es que la adaptación con-
table sea neutral desde un punto de vista fiscal para las empresas, evitándoles así
tener que llevar una doble contabilidad, una de carácter empresarial y otra “legal”
para cumplir las obligaciones tributarias.

El “adiós” del régimen especial de las sociedades patrimoniales
Creado por la Ley 46/2002 de 18 de diciembre, de reforma parcial del IRPF y de
modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el régimen especial de las
sociedades patrimoniales entró en vigor para los periodos impositivos que se ini-
ciaron desde el 1 de enero de 2003, suprimiendo el hasta entonces vigente régi-
men de transparencia fiscal.
El régimen especial de las sociedades patrimoniales se ha venido aplicando a las
sociedades conocidas como entidades de cartera o de mera tenencia de bienes,
las cuales disfrutaban de un tipo de gravamen sobre las plusvalías más reducido
(15%), así como de la posibilidad de repartir dividendos a los socios personas físi-
cas sin coste fiscal en sus rentas, disponiendo incluso de un modelo de declara-
ción específico, el 225.
Sin embargo y como consecuencia de la nueva Ley de Reforma de los Impuestos
sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades, Patrimonio y No Residentes, a
partir del 1 de enero de 2007, las sociedades patrimoniales deberán optar por
disolverse o pasar a tributar enmarcadas en el régimen general del Impuesto sobre
Sociedades.
La justificación de este cambio responde al interés de evitar situaciones fraudu-
lentas por parte de contribuyentes constituidos en este tipo de sociedades con la
mera finalidad de obtener los beneficios fiscales que posibilitaba este régimen.
No obstante, se establecerá un régimen transitorio similar al que en su momento
se aplicó a las extintas sociedades en régimen de transparencia. En este sentido,
la disolución y liquidación de las sociedades patrimoniales estará exenta del
Impuesto sobre Operaciones Societarias (ITPAJD), así como también quedarán
exentas del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plusvalía) las posibles transmisiones de inmuebles que se
pudieran generar. Asimismo, quedarán exentas del Impuesto sobre Sociedades
determinadas plusvalías.
En cualquier caso y para evitar situaciones fraudulentas, se establecerán diferen-
tes requisitos de comprobación para certificar la naturaleza patrimonial de la
sociedad que se pretende disolver, no bastando para ello la circunstancia de haber
estado declarando con el precitado modelo 225.

Nuevas disposiciones
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GT21: MEMÒRIES DE SOSTENIBILITAT - GUIA DE LECTURA
AMB LES PARTS INTERESSADES

Com ja hem anat explicant en altres informatius, el Col·legi va
coordinar el grup 21. Diversos participants van suggerir una
idea de gran novetat, acceptada per tothom, i la varen desen-
volupar en l’exposició del dia 27 de novembre al Congrés
Nacional de Medi Ambient CONAMA 8. Ens hem pres la lli-
bertat de descriure-la.

“Una vez vistos los múltiples y novedosos canales de comuni-
cación, es evidente que la memoria de sostenibilidad, en for-
mato papel o electrónico, no es el mejor canal. 

Hemos estudiado algunos motivos por los que se leen poco las
memorias: se trata de informes excesivamente largos; son
muy técnicos y de difícil comprensión; difícilmente interesan
por completo al mismo grupo; incluyen datos muy tratados,
de modo que es difícil saber de dónde salen. En grandes
empresas, los datos a nivel local deberían estar más desglosa-
dos (por sector, por empresa, etc.).

¿Pero... son suficientemente cercanas y comprensibles para
todos los grupos de interés?

¿Son las Memorias de Sostenibilidad leídas en su totalidad por
todos los Grupos de Interés?

¿Comprenden toda la información publicada? La respuesta
que nos viene a la cabeza es NO. ¿Por qué? ¿Cómo se podrán
llevar a cabo estas actividades si entregamos un informe que,
por su carácter técnico, es difícilmente comprensible?

El hecho de la no lectura o no comprensión de la información
facilitada por parte de los grupos de interés rompe con el
feedback necesario para la mejora continua.

Por ello, dentro del Grupo de Trabajo, hemos pensado en
varias posibilidades para hacer las memorias más cercanas y
atractivas al usuario final:
1. Utilización de índices más explicativos, ya que la mayoría de

las memorias de sostenibilidad utilizan un índice GRI, no
entendible por los distintos grupos de interés.

2. Utilización de un cuadro identificando a los distintos grupos
de interés y los capítulos o partes de la memoria que podían
tener mayor relevancia para ellos. Hasta ahora, muchas de las
memorias publicadas utilizan cuadros con la identificación de
stakeholders y los indicadores que podrían serles de interés,
señalando las páginas donde se pueden encontrar dichos
indicadores. En realidad, no se favorece una lectura fácil y
ordenada, ya que solo se ven datos de forma independiente.

3. Por último, hacer una guía de lectura, para que cada grupo
de interés pueda leer de una forma ordenada y lógica aque-
llas partes de la memoria que son de su interés. Esta última
idea ha sido aceptada por el grupo de trabajo y contrasta-
da con la opinión de varias empresas externas al mismo. 

GUÍA DE LECTURA: ¿EN QUÉ CONSISTE?

Conociendo las necesidades y expectativas de los principales
grupos de interés, se trataría de hacer un “recorrido” guiado
por la memoria de sostenibilidad que consiga dirigir al lector
hacia la información que, a priori, es relevante para él, filtran-
do aquellas partes de la memoria que presentan menor interés. 

Una guía de lectura sólo es un instrumento que debe facilitar
la lectura, ayudar a crear el interés y permitirnos tener una
visión global de la parte de la organización que nos motiva. En
realidad, cada grupo de interés va a leer distintos documentos
que están englobados en uno.

Así, los lectores no se ven obligados a mirar el índice para ver
qué apartados pueden ser interesantes o no para ellos, facili-
tándoles mucho la lectura. Una vez terminado dicho recorrido,
se les pide, a través de un test o un correo electrónico o cual-
quier medio de comunicación habitual que dicho stakeholder
tenga con la organización, que comunique su grado de afini-
dad con los datos que se le presentan: qué mejoraría, qué le
gustaría haber encontrado en la memoria y no ha visto, qué
quitaría que no considera de interés. 

Con ello queremos comprobar si conseguimos mayor feedback
de los grupos de interés sobre las memorias y poder mejorarlas.

Cecilia Alcalá, de Mastchmind
Pedro Culebras, de Renfe

Molt d’èxit en la proposta, ara falta poder posar-ho a la pràctica.

Notícies d’interès
– Espanya confia en el vist-i-plau de Brussel·les en el pla d’as-

signació de drets pel 2008-12 (27-1-07 Cinco días). 
– Un informe assenyala que el canvi climàtic es pot reformar amb

energies renovables i eficiència energètica (26-1-07 Consumer).
– Un estudi lliga la RSC amb la competitivitat (8-1-07 Europa Press).
– El Govern Balear impulsa un pla experimental de cultius

energètics (20-1-07 Energies Renovables).

Esdeveniments
– Del 27 de novembre al 2 de desembre es va celebrar a

Madrid el CONAMA 8. El Col·legi hi va estar representat en
el grup 21 i en la Sala Dinàmica de la Diputació. Totes dues
molt concorregudes.

– El 19 de desembre de 2006 es va constituir l’oficina de Canvi
Climàtic en la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, que
tant de temps esperàvem. Un membre de la Comissió, Iña-
qui Gili, n’és un dels responsables.

– El 26 de gener el Col·legi va participar en un debat en el pro-
grama de Sílvia Coppulo “Ulls de dona” de TVE, sobre “El
canvi climàtic, ens perjudica?”

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
Es va reunir per primera vegada aquest nou 2007, el 23 de gener.
Es va concretar l’acabament del treball de Memòries de Sosteni-
bilitat pel mes de març, i començar noves activitats. A tots els
membres que no veniu perquè aquesta activitat no entrava en les
vostres prioritats, us tornem a insistir que ens feu molta falta i que
us hi esperem. I els qui encara no hi sou i us interessa animeu-vos,
sereu molt ben rebuts (martaroc.ind@economistes.com). I a tots
els participants del CONAMA 8: moltes gràcies per l’esforç.

Marta Roca i Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Estímulo a las lecturas de las memorias de sostenibilidad
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Campions industrials de la R+D al món
Segons The 2006 R&D Scoreboard, que ha elaborat el Depar-
tament of Trade and Industry (DTI) britànic, l’any 2006 un total
de 1.250 empreses de tot el món van tenir una activitat de
recerca i desenvolupament significativa, amb un pressupost
superior als 30 milions d’euros. Aquestes empreses van inver-
tir conjuntament més de 370.000 milions d’euros en R+D, la
qual cosa representa un 7% d’augment mitjà respecte de l’e-
xercici anterior, quan la pujada va ser d’un 5%. 

Només 14 de les 100 primeres empreses van reduir les despe-
ses en recerca i desenvolupament en relació al 2005, un nom-
bre inferior a les 25 que ho van fer en l’informe de l’any passat.
L’increment d’esforços del 2006 manté la tendència d’altres
exercicis, i confirma el rol estratègic que té la tecnologia per
a les companyies industrials que han de fer front a la com-
petència internacional. Un exemple n’és la firma Microsoft,
que fa deu anys se situava en el lloc 65, el 2003 ja ocupava

CLASSIFICACIÓ MUNDIAL D’EMPRESES INDUSTRIALS SEGONS DESPESES EN RECERCA I DESENVOLUPAMENT 2006
Posición Empresa (país) Sector Despeses en R+D (miliards d’euros)

1 Ford Motor (EEUU) Automòbil 6,94
2 Pfizer (EEUU) Farmàcia 6,45
3 General Motors (EEUU) Automòbil 5,81
4 Daimler Chrysler (EEUU) Automòbil 5,78
5 Microsoft (EEUU) Software 5,72
6 Toyota Motor (Japó) Automòbil 5,35
7 Johnson & Johnson (EEUU) Farmàcia 5,48
8 Siemens (Alemanya) Electrònica 5,27
9 Samsung Electronics (Corea del Sud) Electrònica 4,72

10 GlaxoSmithKline (Gran Bretanya) Farmàcia 4,67
11 IBM (EEUU) Software 4,66
12 Intel (EEUU) Tecnologia de hardware 4,47
13 Novartis (Suïssa) Farmàcia 4,20
14 Volkswagen (Alemanya) Automòbil 4,17
15 Matsushita Electric (Japó) Electrònica de consum 4,15
16 Sanofi-Aventis (França) Farmàcia 4,14
17 Nokia (Finlàndia) Tecnologia de hardware 4,06
18 Sony (Japó) Electrònica de consum 3,90
19 Roche (Suïssa) Farmàcia 3,75
20 Honda Motor (Japó) Automòbil 3,44
21 Merck (EEUU) Farmàcia 3,33
22 Motorola (EEUU) Tecnologia de hardware 3,18
23 BMW (Alemanya) Automòbil 3,18
24 Hewlett-Packard (EEUU) Tecnologia de hardware 3,02
25 Robert Bosch (Alemanya) Automòbil 2,99
26 Hitachi (Japó) Tecnologia de hardware 2,98
27 General Electric (EEUU) Indústria general 2,96
28 Astra Zeneca (Gran Bretanya) Farmàcia 2,93
29 Nissan Motor (Japó) Automòbil 2,92
30 Cisco Systems (EEUU) Tecnologia de hardware 2,89
31 Ericsson (Suècia) Tecnologia de hardware 2,80
32 Eli Lilly (EEUU) Farmàcia 2,62
33 Toshiba (Japó) Tecnologia de hardware 2,56
34 EADS (Holanda) Aeroespacial 2,42
35 Philips Electronics (Holanda) Electrònica de consum 2,39
36 Wyeth (EEUU) Farmàcia 2,38
37 Bristol-Myers-Squibb (EEUU) Farmàcia 2,38
38 NTT (Japó) Telecomunicacions 2,34
39 Renault (França) Automòbil 2,32
40 Peugeot (França) Automòbil 2,20
41 BAE Systems (Gran Bretanya) Aeroespacial 2,16
42 Canon (Japó) Electrònica 2,10
43 Hyundai Motor (Corea del Sud) Automòbil 2,02
44 NEC (Japó) Tecnologia de hardware 2,02
45 Amgen (EEUU) Farmàcia 2,01
46 Bayer (Alemanya) Química 1,93
47 Boeing (EEUU) Aeroespacial 1,90
48 Delphi (EEUU) Automòbil 1,90
49 Alcatel (França) Tecnologia de hardware 1,83
50 Finmeccanica (Itàlia) Aeroespacial 1,78

Font: Departament of Trade and Industry (DTI).
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de grans grups històrics com ara Toyota Motor, Siemens o
IBM. 

El cas de creixement força ràpid de Microsoft és, també, il·lus-
tratiu del model americà, en el qual firmes joves d’alta tecno-
logia es transformen en multinacionals en una única
generació. Gairebé una tercera part de les companyies ameri-
canes del Nasdaq o del Nyse tenen menys de quaranta anys
d’existència. Unes quantes d’aquestes firmes emblemàtiques
són en l’actualitat grans monstres de la innovació, amb pres-
supostos anuals en recerca i desenvolupament iguals o supe-
riors als 1.000 milions d’euros, amb estretes connexions amb
la investigació universitària, i amb un gran nombre de cientí-
fics i enginyers. Es tracta de grups com Amgen, Oracle, Intel,
Cisco Systems, o AMD.

La despesa en recerca i desenvolupament mundial es troba
concentrada fortament en 5 països (un 82% de la R+D prové
de companyies nord-americanes, japoneses, alemanyes, fran-
ceses i britàniques), en 5 sectors –els més intensius en innova-
ció– (un 70% de la R+D es concentra en les activitats de
tecnologia de hardware (maquinari), farmàcia, automoció,
electrònica i software (programari), i en les 100 empreses més
importants, les més grans (un 61% de la R+D té lloc en les
100 primeres firmes).

De les 1.250 empreses analitzades pel DTI, 575 són america-
nes, 350 europees i 316 asiàtiques. Segons països, destaquen
notablement els Estats Units amb 153.000 milions d’euros
invertits, davant del Japó (72.000 milions d’euros), Alemanya
(38.000 milions d’euros), França (21.000 milions d’euros), la
Gran Bretanya (19.000 milions d’euros), Suïssa (13.300
milions d’euros) i Corea del Sud (10.500 milions d’euros). Cal
destacar que el 2006 ha continuat el ràpid creixement en la
R+D d’empreses d’alguns països asiàtics, com és el cas de
Corea del Sud i de Taiwan.

Entre els sectors més importants segons R+D destaquen la tec-
nologia de hardware, la farmàcia i l’automoció, que represen-
ten, respectivament, el 19,2%, el 18,7% i el 17,6% del total
invertit. Els segueixen l’electrònica, l’elèctric i el software.
Aquests cinc primers sectors són els mateixos d’anys anteriors,
però han variat de posició respecte el 2005. Puja la farmàcia i
baixa l’automoció.

El sector que registra una intensitat tecnològica més forta, a
distància de la resta d’activitats, és el de farmàcia, branca en
què la recerca i el desenvolupament absorbeix de mitjana el
14,9% de la seva xifra de negocis total. 

Esdevé una activitat especialment dinàmica, destacant en
nombre de centres d’investigació, en ocupació científica i en
acords de col·laboració amb el món acadèmic. Dins d’aquesta
branca cal ressenyar la biotecnologia, camp en què les despe-
ses en investigació superen de llarg el 20% dels ingressos de
les empreses. La farmàcia és seguida pel software (10,4% de
la xifra de negocis), la tecnologia de hardware (8,2%) i l’e-
lectrònica de consum (7,0%).  

S’observa una certa correspondència entre alguns països i
determinats sectors quant a R+D de les companyies. Així, per
exemple, l’automoció domina a Alemanya, la farmàcia i l’a-
eroespacial en la Gran Bretanya i l’electrònica a Corea del
Sud.

Espanya té 6 companyies entre les 1.250 empreses que més
van invertir en R+D a tot el món l’any 2006, i Catalunya cap.
La més important és Telefónica (556,66 milions d’euros),
seguida a distància d’Amadeus Global Travel (186,43 milions
d’euros) i d’Indra Sistemas (87,90 milions d’euros), mentre
que la resta se situa per sota dels 65 milions d’euros –Repsol
YPF, Abengoa, Industria de Turbo Propulsores, Zeltia, i
Gamesa. 

Europa en la cursa de 
la innovació... i, també, la Xina
Malgrat que les empreses europees tenen consciència de la
importància que presenta la recerca i el desenvolupament per
mantenir la cursa mundial de la competitivitat, segueixen
palesant un retard significatiu davant dels seus competidors
nord-americans i asiàtics. 

Així ho posa de manifest un estudi de la Comissió Europea.
Destaca el fet que més de 1.000 grans empreses d’Europa han
augmentat les despeses en recerca i desenvolupament els
darrers temps, després d’anys de moderació, però aquesta
dinàmica no és suficient, ni en termes de volum (només un
2% del PIB es destina a R+D, davant l’objectiu previst del 3%,
mentre que als Estats Units és d’un 2,6% i al Japó d’un 3,1%),
ni en termes de creixement (la pujada mundial de les despeses
en R+D és més elevada que l’europea).

A més, la cursa de la recerca i el desenvolupament té nous
jugadors internacionals, que eren dels últims però que ara
avancen molt de pressa. 

Un d’aquests a tenir molt en compte és la Xina. Segons l’edi-
ció 2006 de “Perspectives de la science, de la technologie et
de la industrie” de l’OCDE, la Xina es va convertir el 2006 en
el segon país del planeta que més inverteix en R+D. 

Amb 136.000 milions de dòlars, superà el Japó (130.000
milions de dòlars) i els diversos països comunitaris de forma
individual. Els Estats Units van ser els primers, amb 330.000
milions de dòlars.

La Xina ha duplicat les despeses en R+D en el període 1995-
2004, des del 0,6% del PIB fins a l’1,23%, mentre que el
nombre d’investigadors s’ha incrementat un 77% (amb un
total de 926.000 persones). 

El govern vol passar d’un model de desenvolupament basat en
les exportacions de productes barats, normalment fonamentat
en un know-how estranger, a un altre de centrat en la socie-
tat de la innovació. 

Així, els propers quinze anys es té la intenció de posar l’accent
en 11 sectors clau (làser, genètica, energia nuclear...), i el
2.020 es vol que les despeses en recerca i desenvolupament
representin el 2,5% del PIB.

Àngel Hermosilla
Economista

Responsable de la Secretaria Econòmica del CEC
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Medidas para la prevención del fraude fiscal (Ley 36/2006, de 29 de noviembre)

1. CONCEPTO
El informe tiene como objeto analizar las novedades legislativas
introducidas tras la publicación de la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
La finalidad de la Ley 36/2006 es modificar diversas normativas
con el objeto de adaptarlas a las novedades introducidas por el
Plan de Prevención del Fraude Fiscal elaborado por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.

2. OBJETO
El objeto de la Ley 36/2006 es la aprobación de diversas modifi-
caciones normativas destinadas a la prevención del fraude fiscal,
recogiendo diferentes medidas dirigidas a prevenir los distintos
tipos de fraude. 
Las disposiciones que han sufrido modificación son las siguientes: 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo.
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo.
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado.
Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946.
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medi-
das de prevención del blanqueo de capitales.
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social y fijación de normas comple-
mentarias.

3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
3.1. Impuesto sobre sociedades
Se establece una nueva regulación de las operaciones vinculadas,
siendo las principales novedades que la valoración de las operaciones
entre personas o entidades vinculadas deberá ser la de mercado,
estando facultada la Administración para efectuar las correcciones
valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a este
impuesto, al IRPF o al IRPF de no residentes en el supuesto de no ser
valoradas las operaciones por su valor normal de mercado.
3.2. IVA 
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido se establece
un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para quien
adquiera mercancías procedentes de tramas organizadas de
defraudación en las que se ha producido el impago del Impuesto
en una fase anterior. Se establece la presunción de fraude cuan-
do se obtiene a un precio anómalo.
En las operaciones entre partes vinculadas se establece que la
base imponible de la operación será el valor normal de mercado.
Se añade un nuevo capítulo en el que se regula el nuevo régimen
especial del grupo de entidades a la que podrán someterse empre-
sario o profesionales que formen parte de un grupo de entidades.
3.3. IRPF no residentes 
Se establece una presunción de residencia en territorio español de
entidades teóricamente domiciliadas en paraísos fiscales cuando
sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bie-

nes o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español,
o cuando su actividad principal se desarrolle en éste.
Se modifica la base imponible derivada de la venta de sociedades
titulares de inmuebles en España por parte de residentes en terri-
torios con los que no exista un efectivo intercambio de informa-
ción, base que será determinada con arreglo a las disposiciones
del régimen general del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio
de las salvedades introducidas por la Ley.
Se establece la posibilidad de actuar directamente contra los
depositarios o gestores de bienes residentes en paraísos fiscales
para hacer efectiva su responsabilidad solidaria respecto de las
deudas tributarias de estos últimos.
3.4. Impuestos especiales 
En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transpor-
te (vehículos usados), con el objeto de comprobar la realidad del
valor declarado como base imponible, se ha establecido la nece-
sidad de un visado previo a su matriculación.
Una novedad importante consiste en que los vehículos des-
tinados al transporte de mercancías por carretera, al trans-
porte de pasajeros y los taxis tendrán derecho a la devolu-
ción parcial del impuesto sobre hidrocarburos.
3.5. Ley General Tributaria
Se prevé la posibilidad de solicitar un aplazamiento o fracciona-
miento de la sanción tributaria previa presentación de un aval o
certificado de seguro de caución.
3.6. Transmisiones inmobiliarias 
En operaciones de transmisiones inmobiliarias se establece la obli-
gatoriedad de consignar el NIF así como se identificarán los
medios de pago empleados en las escrituras notariales relativas
a actos y contratos sobre bienes inmuebles, estableciéndose estas
premisas como requisito necesario para la inscripción de dichas
escrituras en el Registro de la Propiedad.
En los contratos de suministro de energía eléctrica así como en
aquellos documentos relativos a actos o negocios de transcen-
dencia real relativos al dominio y demás derechos reales, contra-
tos de arrendamiento o cesión de bienes o cualquier otros
relativos a bienes inmuebles habrá de consignarse la referencia
catastral de los mismos.
3.7. Ley del Mercado de Valores
La transmisión de valores estará exenta del IVA y del ITPAJD excep-
to en los siguientes casos: 
Cuando los valores o participaciones representen partes alí-
cuotas del capital social o patrimonio de sociedades cuyo
activo esté constituido al menos en un 50% por inmuebles
situados en territorio español o en cuyo activo se incluyan
valores que le permitan ejercer el control en otra entidad
cuyo activo esté integrado al menos en un 50% por inmue-
bles radicados en España.
Para realizar el cómputo del activo, la valoración neta con-
table se sustituirá por los valores reales de la transmisión.
Con anterioridad a la reforma el cómputo se realizaba
según valoración del bien conforme a las reglas contenidas
en la normativa del ITPAJD.
Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por
aportaciones de bienes inmuebles siempre que no hubieran
transcurrido tres (3) años entre la aportación y la transmisión.
3.8. Entidades de capital-riesgo 
Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las socieda-
des de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una socie-
dad gestora quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley
19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de
capitales, estableciéndose para dichas sociedades un plazo de seis (6)
meses para adaptarse a las disposiciones de dicha Ley, debiéndose lle-
var a cabo, a tal efecto, la correspondiente modificación estatutaria.
3.9. Vigencia 
La Ley 36/2006 entró en vigor el día siguiente a su publicación, es
decir, el día 1 de diciembre de 2006.

Antoni Guillén
Advocat, Guillén Bécares Advocats Economistes
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Aquest noticiari recull les principals novetats que són impor-
tants de conèixer al principi de l’any. Com en anys anteriors,
només aplegarà els aspectes més importants i us adreçarà a la
pàgina web del Col·legi d’Economistes de Catalunya
http://www.coleconomistes.com (dins de l’apartat d’asses-
sors fiscals), si voleu consultar les taules i la resta de modifica-
cions, així com l’informe sencer elaborat per Ricard Viña.

IMPOSTOS DIRECTES

I. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
(Llei 35/2006, de 28 de novembre)
I.1. Obligació de declarar (art. 96)
Les condicions que obliguen a declarar el 2006 són les matei-
xes del 2005. Les podeu consultar en la web del Col·legi (dins
l’informe complet).

I.2. Increments i disminucions patrimonials
Podeu consultar en el document sencer penjat en la web la taula
que conté els coeficients d’actualització del valor d’adquisició
aplicables a les transmissions de béns immobles, no afectes a
activitats econòmiques, que s’efectuïn durant el 2006 i el 2007.

I.3. Règim transitori i reforma fiscal
Per als elements patrimonials, no afectes a activitats econò-
miques i adquirits abans del 31-12-1994, hi ha un règim tran-
sitori, establert pel RD-L 7/1996, que consisteix a aplicar uns
coeficients reductors en funció del període de permanència
dels elements en el patrimoni del contribuent. 
Als guanys patrimonials, s’hi apliquen els següents percentat-
ges de reducció per cada any de permanència en el patrimoni
que excedeixi de dos des de la data d’adquisició fins al 31-12-
1996 en funció del tipus d’element:
• 11,11% Béns immobles.
• 25,00% Accions que cotitzin, excepte les representatives

del capital social de les societats d’inversió mobi-
liària o immobiliària.

• 14,28% La resta d’elements patrimonials.
Nota. Es consideren elements patrimonials no afectes a acti-

vitats econòmiques aquells en els quals la desafectació
de les activitats s’hagi produït amb més de 3 anys d’an-
telació a la data de transmissió.

Atenció: Amb la reforma fiscal s’ha modificat la disposició
transitòria novena de la Llei 35/2006 i s’haurà de distingir la
part de guany patrimonial generat fins el 19 de gener de
2006 i la part que s’ha generat des del 20 de gener de
2006 fins la data en què s’ha produït la variació patrimonial.
A la part de guany patrimonial generada abans del 20 de
gener de 2006, se li apliquen els coeficients que tingués con-
solidats el contribuent a 31 de desembre de 2006. 
La resta del guany patrimonial –la generada des del 20 de
gener fins a la data de transmissió–s’integrarà a la base impo-
sable de l’estalvi al tipus del 15% el 2006 i al 18% el 2007,
sense aplicar els coeficients reductors.
CASOS ESPECIALS:
Hi ha una regulació especial per als supòsits de valors adme-
sos a negociació en mercats regulats i accions o participa-
cions en institucions d’inversió col·lectiva cotitzades:
– Els guanys i les pèrdues es calcularan d’acord amb les regles

previstes per a aquests actius a la Llei.
– Si s’obté un guany patrimonial resulta que:

• Si el valor de transmissió és igual o superior al que corres-
pon als actius en l’Impost sobre el Patrimoni de l’exercici
2005, la part de guany generada fins el 20-01-2006 es
redueix aplicant els coeficients reductors corresponents.

• Si el valor és inferior, tot el guany patrimonial pot ser
reduït aplicant els coeficients reductors.

• Els guanys i les pèrdues patrimonials que resultin s’inte-
graran a la base imposable de l’estalvi.

Un altre cas especial a destacar és el regulat a la D. Add. 15a de
la Llei 35/2006, quan el declarant hagués mort amb ante-
rioritat a la data de publicació de la Llei (29-11-2006). Els
successors del causant calcularan el guany patrimonial seguint
les regles vigents a la normativa anterior a la reforma.
Hi ha un règim transitori pels contractes d’assegurança de vida
generadors d’increments o disminucions patrimonials amb anteriori-
tat a l’1 de gener de 1999, regulat en la disposició transitòria quarta.

I.4. Compensació fiscal als arrendataris de l’habitatge habitual
La disposició transitòria primera de la Llei 42/2006 manté, per
al 2006, el mecanisme de compensació que permet restar de la
quota líquida total de l’Impost, després de les deduccions per
doble imposició, el 10 per 100 de l’import satisfet pel lloguer
durant el 2005 amb el límit de 601,01 euros anuals, sempre que
s’acompleixin les mateixes condicions establertes per al 2006.

I.5. Compensació fiscal per deducció en l’adquisició de
l’habitatge habitual
Els contribuents que haguessin adquirit la seva vivenda habitual
abans del dia 4 de maig de 1998 i puguin aplicar el 2006 la deduc-
ció per inversió en habitatge habitual prevista en l’article 69.1 del
Text Refós de l’IRPF, tindran dret a la deducció regulada per la dispo-
sició transitòria segona de la Llei de Pressupostos de l’Estat per
al 2007, en la qual s’estableix un sistema per determinar una deduc-
ció addicional sobre la quota líquida total que serà la diferència posi-
tiva entre la deducció que hagués correspost amb la normativa vigent
fins al 31 de desembre de 1998 i la deducció prevista per al 2006.

I.6. Règim d’estimació objectiva per mòduls
L’ordre ministerial que regula l’aplicació d’aquest mètode d’esti-
mació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA, per a l’e-
xercici 2006, va ser publicada en el BOE núm. 287 de l’1 de
desembre de 2005 (Ordre EHA/3718/2005, de 28 de novembre).
Aquesta ordre manté la mateixa estructura de la vigent el
2005 i també les mateixes quanties monetàries dels mòduls.
El RD 1576/2006, de 22 de desembre (BOE núm. 306 de
23/12/2006), estableix, mitjançant la disposició transitòria prime-
ra, que l’ordre ministerial que regularà per al 2007 el règim d’es-
timació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA
s’haurà de publicar en el BOE en el termini dels 15 dies següents
de l’entrada en vigor del RD que aprovi el Reglament de l’IRPF.
En la disposició transitòria segona es disposa que la renúncia
i la revocació, als règims esmentats i al règim especial de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, per a l’any 2007, es
podrà efectuar el mes següent a la publicació en el BOE de
l’ordre ministerial que reguli per al 2007 el mètode d’estima-
ció objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.
Retencions a determinades activitats La disposició transitòria ter-
cera de l’esmentat RD 1579/2006 disposa que no s’ha de practicar
la retenció prevista en l’apartat 6 de l’article 93 de IRPF fins que no
acabi el termini assenyalat en l’anterior disposició transitòria segona.

I.7. Tarifa aplicable tant en tributació individual com en
tributació conjunta
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. 

I.8. Deducció autonòmica per viudetat
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. 

Normes tributàries per a l’any 2007
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I.9. Tipus de gravamen per a persones físiques no residents
durant el 2006 i el 2007
Els podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

I.A. NOTES COMUNES PER A RENDA I SOCIETATS
I.A.1. Taula de coeficients de correcció monetària
Els coeficients previstos en l’article 15.10. a) del Text Refós de
la Llei de l’Impost sobre Societats, seran els següents:

I.A.2. Integració dels impostos sobre societats i sobre la
renda de les persones físiques (art. 23.1.b) del RD-Llei
3/2004, de l’IRPF)
Desapareix, amb la reforma, aquest mecanisme per pal·liar la
doble imposició dels dividends, i s’estableix una exempció
per als primers de 1.500 euros. La resta s’integrarà en la
base imposable de l’estalvi al tipus del 18 per 100.
Les deduccions pendents d’aplicació d’exercicis anteriors, s’a-
plicaran al tipus impositiu vigent en el moment de la seva apli-
cació (possible pèrdua de 2,5 o 5 punts, el 2007 i el 2008,
respectivament per reducció del tipus impositiu general:
32,5% i 30%).

I.A.3. Transmissió de béns immobles situats a Espanya
(Art. 25.2 RD-L 5/2004, de l’IRNR)
Els adquirents, siguin persones físiques o jurídiques, de
béns immobles, a no residents que actuïn sense establiment
permanent, estaran obligats a retenir i ingressar el 5 per 100
del preu acordat en concepte de pagament a compte de l’Im-
post sobre la Renda de no Residents. A partir de l’1-01-2007
el percentatge serà del 3 per 100.

I.A.4. Retencions a compte de l’impost sobre societats pel
càrrec d’administrador o conseller d’altres societats. (Art.
58 a 66 del RIS)
El percentatge de retenció o ingrés a compte sobre la contra-
prestació íntegra, exigible o satisfeta, és d’un 15 per 100
(18 per 100 a partir de l’1-01-2007) si és en metàl·lic o sobre
el resultat d’incrementar, en un 20 per 100, el valor d’adquisi-
ció o cost per al pagador, si és espècie.

I.A.5. Activitats prioritàries de mecenatge
La disposició addicional catorzena de la Llei 46/2006
regula aquestes activitats per al 2007, i eleva també en 5
punts percentuals els límits i percentatges de les deduc-
cions previstes en els articles 19, 20 i 21 de la Llei 49/2002.

II. IMPOST SOBRE SOCIETATS
II.1. Tipus de gravamen (Art. 28 i D. Add. 8a de la LIS)
Els podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

II.2. Pagament a compte de l’impost sobre societats (Art.
45 RD-L 4/2004)
No hi ha cap variació en relació a l’any passat. Podeu consul-
tar-los en el document penjat en el web del Col·legi.

II.3. Deducció per creació d’ocupació per a treballadors
minusvàlids (Art. 41 RD-L4/2004)
Per al 2006 i el 2007, la deducció de la quota íntegra serà de
6.000 euros per cada persona/any d’increment de la mitjana
de plantilla. Caldrà contracte indefinit i jornada completa, i
només serà aplicable quan es tracti de disminuïts contractats
en conformitat amb l’article 39 de la Llei 13 /1982. Els treba-
lladors que donin dret a aquesta deducció no es computaran

als efectes de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupa-
ció, regulada en el RD-L 7/1994, de 20 de juny, en el RD-L
2/1995, de 17 de febrer i en l’article 109 del RD-L 4/2004.

II.4.Deducció per inversions (art. 35 a 44 rd-l4/2004) i
bonificació per activitat exportadora (Art. 34.1) 
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. 

II.5. Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris
(Art. 42 RD-L 4/2004) 
Aquesta deducció no desapareix, però també sofreix restric-
cions quant al seus percentatges i enduriment en la regulació
dels requisits per a la seva aplicació. Podeu consultar-los en el
document sencer que ofereix la web del Col·legi.

NOVETATS:
Elements patrimonials transmesos: han de ser elements
afectes a activitats econòmiques i que portin un any en fun-
cionament. Si es tracta de valors, no donen dret a deducció els
guanys que es derivin de la dissolució o liquidació de socie-
tats participades.

Elements patrimonials objecte de reinversió: elements
d’immobilitzat material i immaterial en funcionament dins del
termini de reinversió (any anterior a la posada a disposició de
l’element patrimonial transmès i els tres anys posteriors).

Règim transitori (Art.42.12): les rendes integrades a la base
imposable de períodes impositius iniciats abans de l’1-01-
2007 es regularan per l’article 42, segons redacció vigent a
31-12-2006, sigui quin sigui el període en què es practiqui la
deducció. És a dir, el percentatge de deducció serà el corres-
ponent a l’exercici d’integració de la renda.

II.6. Deducció per inversions per a la implantació d’empreses
a l’estranger (Art. 23 RD-L 4/2004)
Per als exercicis iniciats a partir de l’1-01-2007 queda derogat
l’article 23.
Règim transitori: les deduccions en base practicades en exer-
cicis iniciats abans de l’1-01-2007 es regularan per l’article 23,
és a dir, es manté la obligació de revertir aquesta deducció en
els exercicis posteriors.

II.7. Incentius fiscals per a les empreses de reduïda dimensió
Igual que l’exercici anterior. Les podeu consultar en la pàgina
web del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

III. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
No hi ha cap variació. Podeu fer la consulta en la pàgina web
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

IV. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
No hi ha cap variació. Podeu consultar-lo en la pàgina web del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

V. INTERÈS DE DEMORA I INTERÈS LEGAL DEL DINER

2007 2006-2005 2004 2003-2002 2001
Interès 
de demora 6,25% 5% 4,75% 5,50% 6,50%

Interès legal 5,00% 4% 3,75% 4,25% 5,50%

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi
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Nou Pla General de Comptabilitat: principis comptables
Com ja s’ha anat informant en números anteriors de L’Infor-
matiu, el nou PGC és d’aplicació obligatòria per a totes les
empreses a partir de l’1 de gener de 2008. Tot i que aquest
PGC encara no està aprovat, a poc a poc se’n van coneixent
els continguts. En aquest article es recorden els principis
comptables amb què s’haurà de fer la comptabilitat de les
empreses, que són molt similars als de l’anterior PGC. 

Els principis comptables obligatoris són els següents: 

Empresa en funcionament. Es considerarà, excepte prova
en contrari, que la gestió de l’empresa té pràcticament una
durada il·limitada, de manera que l’aplicació dels principis
comptables no anirà dirigida a determinar el valor del patri-
moni a l’efecte de la seva transmissió global o parcial, ni l’im-
port resultant en cas de liquidació. En els casos que aquest
principi no resulti d’aplicació, en els termes que reglamentà-
riament es determinin, l’empresa aplicarà les normes de valo-
ració que resultin més adequades per reflectir la imatge fidel
de les operacions tendents a realitzar l’actiu, cancel·lar els
deutes i, si s’escau, repartir el patrimoni net resultant, havent
de subministrar en la memòria dels comptes anuals tota la
informació significativa sobre els criteris aplicats. 

Data del fet (devengo, en castellà). La imputació d’ingres-
sos i despeses s’haurà de fer en funció del corrent real dels
béns i serveis que representin, i amb independència del
moment en què es produeixi el corrent monetari o financer
que se’n deriva. 

Uniformitat. Adoptat un criteri entre les alternatives que, si
s’escau, es permetin, caldrà mantenir-lo en el temps i aplicar-
lo a tots els elements dels comptes anuals que tinguin les
mateixes característiques mentre no s’alterin els supòsits que
van motivar que es triés. Si aquests supòsits s’alteren es podrà
modificar el criteri adoptat; i aquestes circumstàncies es faran
constar en la memòria tot indicant la incidència quantitativa i
qualitativa de la variació sobre els comptes anuals. 

Prudència. S’haurà de ser prudent en les estimacions i valo-
racions a realitzar en condicions d’incertesa. La prudència no
justifica cap informació que pugui dur a una interpretació
que no sigui adequada de la realitat reflectida en les xifres
dels comptes anuals. Així mateix, únicament es comptabilit-
zaran els beneficis obtinguts fins a la data de tancament de
l’exercici. Per això, cal tenir en compte l’aplicació del valor
raonable a determinats actius i passius financers. Recordem
que l’aplicació del valor raonable (o valor de mercat) és una
de les principals novetats de la nova normativa comptable.
De tota manera, el valor raonable tindrà una aplicació molt
limitada en la normativa espanyola, a diferència de les nor-
mes internacionals de comptabilitat que tenen una aplicació
més generalitzada del valor raonable, especialment els
immobles. 

Per contra, s’haurien de tenir en compte tots els riscos, amb
origen en l’exercici o en un altre d’anterior, fins i tot si només
es coneguessin entre la data de tancament del balanç i la
data en què aquest es formuli. En aquests casos se n’infor-
marà adequadament en la memòria, sense perjudici que es
reflecteixi, quan s’hagi generat un passiu o despesa, en els
altres documents integrants dels comptes anuals. Caldria
tenir en compte les amortitzacions i els deterioraments en el
valor dels actius, tant si l’exercici se salda amb benefici com
si ho fa amb pèrdua. 

No compensació. Tret que una norma disposi de manera
expressa el contrari, no es podran compensar les partides de
l’actiu i del passiu o les de despeses i ingressos, i es valoraran
separadament els elements integrants dels comptes anuals. 

Importància relativa. S’admetrà la no aplicació estricta d’al-
guns dels principis i criteris comptables quan la importància
relativa en termes quantitatius i/o qualitatius de la variació que
tal fet produeixi sigui escassament significativa i, en conse-
qüència, no alteri l’expressió de la imatge fidel. Les partides o
els imports, la importància relativa dels quals sigui escassa-
ment significativa podran aparèixer agrupats amb uns altres
de similar naturalesa o funció. 

Conflicte entre principis comptables. En els casos de con-
flicte entre principis comptables, haurà de prevaler el que
millor condueixi al fet que els comptes anuals expressin la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resul-
tats de l’empresa. Per tant, en el nou PGC ja no té prioritat el
principi de prudència. Aquest és el canvi més significatiu que
implica el nou PGC en matèria de principis comptables, en
relació amb el PGC del 1990.

En propers números de L’Informatiu la comissió de seguiment
del nou PGC del Col·legi d’Economistes de Catalunya i l’AC-
CID anirà informant de les novetats que representa aquest
nou Pla General de Comptabilitat.

Comissió de Seguiment del Nou PGC 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya i ACCID
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Curs de control
de gestió.
Control 
pressupostari

Professorat:

Joaquim Catalán 
Economista i advocat.
Conseller delegat d’EUROADVISERS
Mergers, Acquisitions & Transaction
Services Grup BROSA

22 de març de 2007
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riaL’avaluació dels riscs és la funció més crítica de la planificació
d’auditoria, perquè condueix a la selecció dels objectius apro-
piats, i té com a conseqüència una direcció determinada de la
nostra feina. 

L’auditoria moderna és considerada una auditoria “basada en
riscs”, i generalment s’accepta que la identificació de riscs, i la
resposta d’auditoria a aquests riscs identificats i avaluats, és la
manera més efectiva i eficient d’obtenir la seguretat que la
nostra feina requereix.

L’auditor ha de considerar el risc tant a nivell global dels comp-
tes anuals, com a nivell de manifestació (compte, transacció,
revelació, etc.). 

El risc d’auditoria és degut a la possibilitat que hi hagi mani-
festacions errònies (risc de la entitat) i que, si n’hi ha, l’auditor
no les detecti (risc de detecció).

El risc de l’entitat és conseqüència de la possibilitat inherent
que hi hagi manifestacions errònies (risc inherent), com també
que, si n’hi ha, no siguin detectades pels controls de l’entitat
(risc de control). 

D’altra banda, el risc de detecció depèn de l’efectivitat dels
procediments d’auditoria que es duguin a terme per part de
l’auditor.

Una regla important és que el risc de l’entitat i de detecció
estan sempre en relació inversa, és a dir, com més gran sigui
el risc de l’entitat més petit serà el risc de detecció que
podrem acceptar per obtenir la seguretat requerida sobre els
comptes anuals auditats. 

La identificació dels riscs es duu a terme principalment en
la fase de planificació i a través del coneixement de l’enti-
tat i el seu entorn, de la revisió analítica preliminar i del
coneixement dels sistemes comptables i de control intern
del client.  

Ja identificats els riscs, cal fer-ne una avaluació inicial tot dis-
tingint entre els que existeixen independentment dels controls
interns relacionats (riscs inherents) i els que no serien detectats
pel control intern de l’entitat (risc de control). 

Els primers poden ser mitigats pel control intern de l’entitat,
mentre que, als segons, únicament se’ls pot donar resposta a
través de procediments de caràcter substantiu.

L’estratègia d’auditoria ha d’establir procediments adequats
per respondre als riscs identificats i que permetin que l’auditor
obtingui l’evidència necessària i suficient per sustentar la seva
opinió d’auditoria. 

Aquesta estratègia s’ha de palesar en un memoràndum  que
contingui l’abast i els tipus de procediments (de control, subs-
tantius, analítics o combinats) en resposta a l’avaluació dels
riscs efectuada.

Carlos Puig de Travy
President del Comitè de Normes 

i Procediments del REA

Com ja va passar durant el 2005, no han estat gaires les
publicacions, ni pel que fa a normes tècniques, ni pel que fa
a consultes.

A manera de recordatori, resumim a continuació les principals
disposicions d'auditoria i consultes publicades als últims qua-
tre BOICAC.

BOICAC 64 - Reial decret 1156/2005, de 30 de setembre, pel
qual es modifica parcialment el Reglament que desenvolupa la
Llei 19/1988 d'Auditoria de Comptes.

Aquest reial decret únicament modifica dos articles: el 27, que
conté i desenvolupa les normes sobre la periodicitat de la con-
vocatòria de l'examen d'accés al Registre oficial d'auditors de
comptes i sobre la composició i el funcionament del tribunal,
i l'article 35, que és modificat per procurar l'adaptació de la
fiança exigida en garantia de la responsabilitat civil a la situa-
ció real de l'activitat asseguradora.

El més destacable d'aquest reial decret és que la convocatòria
de l'examen tindrà, amb caràcter general, una periodicitat
biennal.

BOICAC 65 - Ordre EHA/546/2006 de 21 de febrer, per la qual
s'aprova el model d'autoliquidació i pagament de la taxa.
Recordem que les taxes actuals s’han establert en 84,89 euros
per a aquells informes els honoraris dels quals no superin els
30.000 euros, i en 169,79 euros si es depassa aquesta xifra
d'honoraris.

Resolució de 14 de març de 2006 per la qual se sotmet a infor-
mació pública la Norma Tècnica d'Auditoria d'elaboració de
l'Informe Complementari al d'auditoria de comptes anuals de
les entitats de crèdit.

BOICAC 66 - Aquest butlletí no inclou disposició d'audito-
ria ni consulta. No obstant això, per la multitud de qües-
tions plantejades i resoltes, destaquem i recomanem la
lectura de la consulta 4 de comptabilitat relativa a l'obliga-
ció de formular comptes anuals consolidats dels grups
“horitzontals”, o de “coordinació” que resulta de la nova
definició de grup recollida en l'article 42 del codi de Comerç
per la Llei 62/2003.

També en aquest butlletí es resumeix la situació de l'auditoria
a Espanya el 2005. Els auditors adscrits al REA es mantenen en
el 21% del total pel que fa a persones físiques, i representen
el 37% dels exercents adscrits a alguna corporació. Quant a
les societats, el percentatge d'adscrites al REA ha augmentat
un punt percentual en comparació amb el 2004, i s’ha arribat
al 38% del total de societats.

BOICAC 67 - No conté res sobre auditoria ni hi ha res a
destacar.

Agustí Saubi Roca
Secretari del REA Catalunya 

Els riscs en auditoria Repàs de les últimes novetats
d’auditoria publicades 
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al El paper d’INSOL international en el mercat global
En el Noticiari d’Administradors Concursals d’aquest informa-
tiu hem cregut convenient fer un breu resum de la intervenció
d’Alberto Núñez-Lagos Burguesa, representant a Espanya
d’INSOL Europa.

La flexibilització de les barreres que dificulten les transaccions
econòmiques internacionals ha facilitat la internacionalització
de la economia, que ha estat la principal característica de la
globalització des de la segona meitat del segle XX. 

En un context com aquest, INSOL International, una federació
de la qual actualment formen part més de 35 associacions
nacionals i més de 8.800 professionals de tot el món dedicats
a la pràctica del Dret Concursal i les reestructuracions empre-
sarials, s’erigeix com una entitat l’esforç de la qual se centra a
facilitar la tasca d’aquests professionals, a través de la seva
participació en el desenvolupament d’estàndards internacio-
nals en aquestes matèries i de la posada a disposició dels seus
membres de mitjans que faciliten el desenvolupament de la
seva pràctica professional. 

INSOL International ocupa una posició de lideratge mundial
en el camp del Dret Concursal i les reestructuracions empre-
sarials, raó per la qual fomenta que les associacions i els
professionals membres treballin i s’involucrin en l’ampli ven-
tall d’activitats que INSOL International promou. En un con-
text social i professional como l’actual, en el qual l’accés i la
disponibilitat d’informació esdevenen essencials per assegu-
rar l’èxit professional, INSOL International es preocupa per
promoure i facilitar l’intercanvi d’informació, idees i expe-
riències entre els seus membres, que d’aquesta manera es
beneficien de les experiències que s’han viscut en altres
estats. 

INSOL International, conscient de la importància que per als
seus membres tenen aquestes trobades, organitza cada qua-
tre anys un Congrés Quadriennal, como també les conferèn-
cies regionals anuals, en què els assistents poden tenir accés a
les darreres novetats legislatives, doctrinals i, sobretot, al
coneixement directe de les experiències viscudes per altres
col·legues, tot gaudint de condicions econòmiques molt favo-
rables les persones que siguin membres d’INSOL International.
L’oportunitat de conèixer col·legues d’altres jurisdiccions per-
met establir relacions que en el futur es poden concretar en
col·laboracions professionals en qüestions d’insolvència trans-
nacional, com poden sorgir en relació a l’article 3 del Regla-
ment Europeu d’insolvència.

Amb aquest mateix objectiu de facilitar l’accés a la millor
informació, INSOL International posa a disposició dels seus
membres el seu Directori, publicat anualment i disponible
també en el lloc web d’INSOL International: www.
insol.org, en el qual la base de dades en línia és actualit-
zada regularment. El Directori Anual i la base de dades de
la web constitueixen eines fonamentals que permeten loca-
litzar els membres de qualsevol país com també identificar-
se com a tal davant de la comunitat professional
internacional, cosa que facilita enormement la localització
de col·legues amb els quals col·laborar en el curs de proce-
diments concursals i de reestructuració empresarial que
presentin elements internacionals, i l’intercanvi d’informa-
ció i coneixements. A més, s’identifiquen els professionals i
les empreses que no són membres d’INSOL International
però que tenen un rol rellevant en l’àmbit concursal i les
reestructuracions empresarials.  

Les publicacions periòdiques constitueixen igualment un
important mitjà de divulgació del qual es poden beneficiar els
membres d’INSOL International, i ofereixen la possibilitat de
disposar d’una actualització instantània de les últimes nove-
tats legislatives i doctrinals aplicables en la seva àrea de pràc-
tica. Juntament amb una còpia gratuïta per correu electrònic
de totes les publicacions editades por INSOL International, els
membres de l’associació reben tres edicions anuals de la Inter-
national Insolvency Review. D’altra banda, es posa també
trimestralment a disposició dels membres d’INSOL Internatio-
nal INSOL World, un butlletí informatiu sobre els esdeveni-
ments més importants i els progressos que puguin afectar els
professionals a nivell global, com també notícies d’actualitat
rellevants pel que fa a les Associacions Membres i a la matei-
xa INSOL International. 

En definitiva, INSOL International centra els esforços a posar
eines fonamentals a disposició dels seus membres, unes eines
que adquireixen un important valor afegit en el desenvolupa-
ment de la seva pràctica professional, com ara fer possible
l’accés a les novetats que afecten el camp de la pràctica i obrir
una possibilitat extraordinària de generar una important xarxa
de contactes, amb la potencial oportunitat de generació de
nous negocis que això implica.

Per a més informació: www.coleconomistes.com a l'apartat
del Grup de Treball d'Administradors Concursals.

Alberto Núñez-Lagos Burguera
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Aspectes legals 
de la compravenda 
d’empreses
Due Diligence legal
13 i 20 de març de 2007

Formalització del procés 
de compravenda, cartes 
i contractes
22 de març de 2007

Professorat:

Josep Herrera
Advocat, especialitzat en Fusions 
i Adquisicions de Deloitte

Amb la col·laboració:
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Quadern de navegació
MICROSOFT PRESENTA EL WINDOWS VISTA

Després de 5 anys de no
treure al mercat cap siste-
ma operatiu nou, Micro-
soft ha llançat el nou
Windows, l’anomenat Vista,
amb centenars de noves
característiques: una inter-
fície gràfica renovada, la

Windows Aero; millores en el sistema d’indexació, noves eines de
creació multimèdia, noves característiques d’àudio, subsistemes
d’impressió de gràfics... El Vista també vol intentar augmentar el
nivell de comunicació entre màquines en una xarxa demòtica uti-
litzant tecnologia peer-to-peer, fent més fàcil compartir arxius i
oferint més opcions de contrasenyes i mitjans digitals entre ordi-
nadors i dispositius.
Per als desenvolupadors, el Vista també presenta un desenvolu-
pament del tot nou d’API, anomenat WinFX, basat en .NET fra-
mework, amb el qual es vol aconseguir simplificar de manera
significativa la feina d’aquests professionals a l’hora d’escriure
aplicacions d’alta qualitat no comparables amb els predecessors
WinFX o Win32. En les versions quasi finals de Vista, s’espera que
s’inclogui la tecnologia Virtual PC, per tal que les versions ante-
riors de Windows puguin ser executades simultàniament amb el
Windows Vista a la mateixa màquina, amb l’esperança de poder
executar aplicacions incompatibles amb Windows Vista.
Tanmateix, el principal objectiu de Microsoft amb el Vista ha estat
millorar la seguretat en el sistema operatiu Windows. Entre els
diversos motius de crítica de Windows XP, el més significant ha
estat les vulnerabilitats de seguretat, i sobretot la vulnerabilitat
envers el malware, virus i desbordament de buffer. Microsoft va
prioritzar la millora de la seguretat en el Windows XP i el Win-
dows Server 2003 abans d’acabar Windows Vista, la qual cosa
n’ha retardat significativament la presentació final.

NOVETATS QUE ENS APORTARÀ LA FUTURA LLEI DE MESURES
PER IMPULSAR LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LISI)
Actualment encara en tràmit, aquesta nova Llei ja aixeca polse-
guera: la majoria d’associacions d’usuaris d’Internet hi està en con-
tra. Especialment en una de les mesures que contempla que
l’Administració Pública tindrà poder per tancar pàgines web. Con-
cretament, el projecte de Llei fa referència al fet que “un órgano
competente [...] interrumpa la prestación de un servicio de la socie-
dad de la información o la retirada de determinados contenidos
provenientes de prestadores establecidos en España“ (art. 11.1). A
més, aquestes mesures “se adoptarán de forma cautelar [...] con-
forme a los procedimientos administrativos legalmente estableci-
dos“ (art. 11.4). Aquestes mesures es contradiuen amb l’opinió
expressada pel CATSI (Consell Assessor de Telecomunicacions i
Societat de la Informació) que ja ha demanat que es modifiqui l’ac-
tual projecte de Llei, de manera que sigui únicament l’autoritat
judicial qui tingui potestat per clausurar una web o un servidor.
Per altra banda, el mateix projecte de Llei permetrà que la lletra ñ
es pugui incloure en els dominis .es. 
Podeu trobar l’avantprojecte de Llei a la web de l’Associació d’U-
suaris d’Internet (AUI) en l’adreça: http://www.aui.es/index.php?
body=docu_v1article&id_article=1288, com també podreu tro-
bar-hi altres articles relacionats amb el tema. També a la web de
l’Associació d’Internautes (Internautas.org) podeu trobar docu-
mentació relacionada amb el tema (per exemple, http://
www.internautas.org/html/4043.html).

UNA WEB: RECERCA EN ACCIÓ (WWW.RECERCAENACCIO.CAT)
RecercaEnAcció.cat és un portal que pretén donar a conèixer la
recerca que es fa al Principat en totes les disciplines d’una mane-
ra amena, gràfica i participativa. S’hi poden trobar explicacions de
projectes de recerca de les universitats del país, les últimes notí-
cies sobre noves descobertes científiques, articles científics i una

bona quantitat d’en-
llaços sobre ciències. I,
per a les ments més
inquietes, incorpora un
apartat de participació
on es poden contestar
diferents preguntes o
instruccions per realit-
zar des de casa, petits
experiments.

WEBPAGES THAT SUCK (HTTP://WEBPAGESTHATSUCK.COM)
El creador d’aquesta web ens presenta diferents llistes de webs
que considera que no s’ajusten als nivells estàndard, quant a dis-
seny gràfic i amabilitat en la navegació. 

UN PROGRAMA: OPEN OFFICE 2.1
Ja es troba disponible la versió cata-
lana per a Windows i per a GNU
Linux del paquet ofimàtic Open
Office 2.1, que ha traduït Softca-

talà.org (www.softcatala.org). És el primer programa d’aquestes
característiques que adopta l’estàndard OpenDocument Format,
que recentment ha estat adoptat per la comunitat internacional i
que ha de servir perquè es puguin utilitzar els documents en qual-
sevol aplicació ofimàtica. L’Open Office 2.1 inclou des d’un pro-
cessador de textos fins a un gestor de fulls de càlcul o una eina
de dibuix, és programari lliure i es recomana a tots els usuaris de
versions anteriors que l’actualitzin.

LES PARAULES MÉS BUSCADES A LA XARXA DURANT L’ANY 2006
Fa pocs dies que Google i Yahoo! han fet públiques les llistes dels ter-
mes més buscats pels internautes. En el cas de Google, podeu veure
la llista en aquest enllaç: http://www.google.com/press/zeit-
geist2006.html. Pel que fa a Yahoo!, els resultats, els teniu a
http://f1.buzz.re2.yahoo.com/topsearches2006/lists.

UN LLIBRE: AL PRINCIPI HI HAGUÉ LA LÍNIA D’ORDRES 
El llibre de Neal Stephenson (www.nealstephenson.com) Al prin-
cipi hi hagué la línia d’ordres, es pot descarregar gratuïtament i
traduït al català des de la pàgina CulturaLliure.cat (www.cultura-
lliure.cat). Es tracta d’una obra on Stephenson reflexiona sobre el
futur i el passat del negoci dels ordinadors i d’Internet, dels siste-
mes operatius i fins i tot Disney o el Big Bang. L’autor ha escrit
altres obres d’èxit com Snow Crash i Cryptonomicon.

QUÈ ÉS LA WIKIPEDIA? (HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG)
És una enciclopèdia en línia, de contingut lliure, basada en una
tecnologia anomenada wiki que permet editar els continguts pels
usuaris amb l’objectiu de modificar, corregir o ampliar la infor-
mació de qualsevol dels articles que conté, tot des del navegador
mateix i d’una manera força intuïtiva. De fet, hi ha tot un grup
de voluntaris que es dediquen a realitzar aquesta tasca, però
també admet, pel mateix sistema, aportacions dels usuaris. L’en-
ciclopèdia té edicions en diferents idiomes, entre elles el català i
el castellà.

PROBLEMES AMB EL PC?
USB PC Repair System és un paquet gratuït (només per a Windows)
de 37 utilitats entre les quals hi ha CCleaner, Eraser, ProcessEx-
plorer i TweakUI que ens ajuden a millorar el treball diari i perme-
ten solucionar petits problemes com la recuperació de fitxers
esborrats accidentalment. Podeu descarregar-vos el programa i acce-
dir a més informació en la web http://www.dailycupoftech.com/usb-
drive-systems/3/.

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



Curs de fiscalitat 
de l’empresa
Durada: 33 hores
Dates: del 19 de març 

al 19 d’abril de 2007

A causa del seu creixent protagonisme, la
política fiscal va adquirint un relleu cada
vegada més important en les decisions
empresarials.
Això fa que un sòlid coneixement d’a-
questa àrea sigui imprescindible, no tan
sols per a l’economista assessor fiscal, sinó
també per al comptable, l’auditor o l’eco-
nomista que treballa en l’àmbit dels ens
públics o de l’empresa. El curs tracta fona-
mentalment dels impostos que afecten
directament l’empresa o els ens públics:
Impost sobre societats i Impost sobre el
valor afegit; com també d’aquells altres
que s’hi relacionen: retencions a compte
de l’IRPF, ITP, impostos municipals, etc.

Fiscalitat de productes
financers, d’assegurança 
i de previsió
Durada: 14 hores
Dates: 22, 27 i 29 de març de 2007

L’objectiu serà conèixer en profunditat el
règim de tributació general dels actius finan-
cers i productes d’estalvi, d’assegurança i de
previsió. Addicionalment, s’examinaran les
novetats recents, així com els criteris exis-
tents sobre qüestions controvertibles.

Curs de fiscalitat 
immobiliària
Durada: 18 hores
Dates: del 23 d’abril al 14 de maig de 2007
Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 22.00 h.

La proposta és analitzar els impostos que
graven les diferents activitats immobiliàries
(construcció, promoció i lloguer immobiliari)
en funció dels subjectes que les realitzen
(societats, empresaris individuals i particulars).

Curs de control de gestió. 
Control pressupostari
Dates: del 22 de març 

al 17 de maig de 2007
Horari:dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h.

L’èxit i la supervivència de qualsevol
empresa requereix la implantació d’un
control adequat de la gestió.
El control de gestió s’ha centrat en l’ava-
luació de l’avui enfront a la previsió, però
també a mitjà termini i el llarg, és a dir, a
anticipar el demà d’acord amb el que es fa
i el que no es fa avui, garantint la recerca
d’un resultat global òptim de la companyia
i/o de les seves unitats descentralitzades.
Per això és imprescindible dissenyar els
sistemes de control en relació a les neces-
sitats específiques de cada organització.
Els objectius d’aquest curs de control de
gestió pressupostari són disposar d’una
metodologia que permeti dissenyar models
de costos basats en les activitats, com
també d’una eina informàtica per implan-
tar aquests models i poder utilitzar-la en el
desenvolupament de l’activitat professional
i empresarial, i d’altra banda optimitzar la
rendibilitat empresarial mitjançant el domi-
ni de la gestió basant la presa de decisions
en una informació eficaç i adequada.

Seminari sobre l’IRPF:
campanya de renda 2006
Durada:24 hores
Dates: 23 i 25 d’abril; 

2, 8, 15 i 16 de maig de 2007
Horari: de 18.00 a 22.00 hores

Dins del marc de la campanya de renda,
la Comissió d’Assessors Fiscals organitza
aquest seminari amb l’objectiu de concen-
trar, des d’un punt de vista eminentment
pràctic, el tractament i la confecció de les
declaracions de renda de l’exercici 2006.
El temari del curs és un repàs complet de
la legislació referent a l’IRPF.
Les sessions contemplaran un seguit de
supòsits pràctics, seleccionats amb la
intenció d’aclarir determinats aspectes de
la matèria.

Altres cursos 
març/abril 2007

Formalització del procés de compravenda
d’empreses, cartes i contractes
Durada:4 hores
Dates: 20 de març de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Fiscalitat de la venda de la companyia
Durada:4 hores
Dates: 27 de març de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Consolidació de societats. 
Aspectes a considerar per l’auditor 
a conseqüència de la modificació
de l’article 42 del Codi de Comerç
Durada:4 hores
Dates: 28 de març de 2007
Horari: de 10.00 a 14.00 hores

Eines i solucions jurídiques per a situacions
de morositat
Durada:4 hores
Dates: 29 de març de 2007
Horari: de 16.15 a 20.15 hores

Seminari de l’Impost sobre societats
Durada:30 hores
Dates: del 23 d’abril al 28 de maig de 2007
Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 22.00 hores

Cas pràctic de compravenda d’empreses:
negociació i gestió del canvi
Durada:8 hores
Dates: 17 i 19 d’abril de 2007
Horari: de 16.30 a 20.30 hores

Novetats tributàries
Dates: març de 2007
En preparació

Nous indicadors de gestió: 
Balanced Scorecard
Durada:16 hores
Dates: març de 2007
En preparació

SIX SIGMA. Control i millora 
dels processos de negoci
Durada:8 hores
Dates: abril de 2007
En preparació

Gestió del capital intel·lectual
Dates: abril de 2007
En preparació
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Cursos destacats març/abril 2007





4 de desembre

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

4 de desembre

Curs de tancament fiscal, organitzat per la
Seu de Tarragona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec d’Àngel Se-
garra, economista i assessor fiscal.

11 de desembre

Presentació del núm. 3 del monogràfic de
Comptabilitat i Direcció: Noves Tendències
en control i comptabilitat de gestió,organit-
zada per la Comissió de Comptabilitat i l’AC-
CID, a càrrec d’Oriol Amat –vicepresident
de l’ACCID–, i de Josep Bisbe –professor
titular del departament de Control i Direc-
ció Financera d’ESADE, membre del Con-
sell Assessor de l’ACCID i coautor del llibre. 

12 de desembre

Seminari sobre Tancament fiscal de l’exer-
cici 2006, organitzat per la Seu de Girona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
a càrrec de Juan Robleda, cap de serveis
d’informació tributària de l’AEAT de 
Girona.

14 de desembre

Sessió temàtica Qüestions conflictives en
relació a la fiscalitat de les fundacions i
entitats sense ànim de lucre, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals con-
juntament amb el REAF, a càrrec de
Begoña García-Rozado González, subdi-
rectora adjunta de l’impost sobre les per-
sones jurídiques del Ministeri d’Economia
i Hisenda.

21 de desembre

Segona assemblea ordinària de col·legiats
de l’exercici 2006 per a l’aprovació del
pressupost de l’exercici 2007.

11 de gener

Sessió temàtica Nou reglament de reten-
cions i qüestions diverses de l’IRPF, orga-
nitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals,
a càrrec de Manuel de Miguel, subdirector
general adjunt de la subdirecció general
de l’impost de la renda de persones físi-
ques del Ministeri d’Economia i Hisenda.

11 de gener

Conferència sobre El perquè i el futur de la
Sagrada Família, organitzada per la Comissió
Sèniors, a càrrec de Jordi Bonet i Armengol,
arquitecte, director i coordinador del Tem-
ple Expiatori de la Sagrada Família.

18 de gener

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

23 de gener

Sessió temàtica Fiscalitat de l’assegurança de
vida i d’altres instruments de previsió social,
organitzada per la Comissió d’Assessors Fis-
cals, a càrrec d’Ernest Pérez, de l’assessoria
fiscal del Banc Sabadell vida i pensions. 
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25 de gener

Presentació d’INSOL EUROPA Espanya,
organitzada pel Grup de Treball d’Eco-
nomistes Administradors Concursals, a
càrrec d’Alberto Núñez-Lagos Burguera,
representant a Espanya d’INSOL Europa.

25 de gener

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per presentar
l’Índex d’Expectativa Borsària dels Econo-
mistes (IEBE) corresponent al primer tri-
mestre del 2007.

26 de gener 

Seminari – taller El canvi de paradig-
mes per fer front als reptes de l’econo-
mia globalitzada, organitzat per la
Fundació Cercle per al Coneixement
en col·laboració amb el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec del
professor Itamar Rogovsky del GRI
Institute de Tel-Aviv, Pere Monràs,
vicepresident executiu de la Fundació
Cercle per al Coneixement i Jean Rout-
chenko, consultor, membre de la
Xarxa Growing Up de la Fundació Cer-
cle per al Coneixement.

Documents de treball a
disposició dels col·legiats
En aquest període s’ha posat a disposició
dels membres del Col·legi d’Economistes
de Catalunya la documentació següent, que
podeu trobar a la pàgina web del Col·legi,
a l’apartat corresponent:
– Documentació aportada per Pablo

Torrano, soci de Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios, amb motiu de la
sessió temàtica Dissolucions Patrimo-
nials, organitzada per la Comissió d’As-
sessors Fiscals el passat 19 de desembre.

– Documentació aportada per Manuel de
Miguel, subdirector general adjunt de la
subdirecció general de l’impost de la
renda de persones físiques del Ministe-
ri d’Economia i Hisenda, amb motiu de
la sessió temàtica Nou Reglament de
retencions i qüestions diverses de
l’IRPF, organitzada per la Comissió d’As-
sessors Fiscals el passat 11 de gener.

– Documentació aportada per Ernest Pérez,
de l’assessoria fiscal del Banc Sabadell
vida i pensions, amb motiu de la sessió
temàtica Fiscalitat de l’assegurança de
vida i d’altres instruments de previ-
sió social, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals el passat 23 de gener.
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Avantatges del carnet col·legial

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

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

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

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

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

Casa del Llibre ofereix un descompte del 5% en tots els seus articles.
Més informació:
Passeig de Gràcia, 62 Tels. 932 723 480-902 026 407
pgracia@casadellibro.com www.casadellibro.com

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

SEAT Catalunya Motor, SA, ofereix a tots els col·legiats i familiars
un descompte mínim del 5% fins a un 14% segons versió i
model, en la compra de vehicles de la marca SEAT.
Més informació:
Sr. Alfredo Grau (assessor de vendes)
carrer A, núm. 51 (pol. Zona Franca) 08040 Barcelona
Tel. 932 982 500 Mòbil 649 296 960
agrau@catalunya-motor.es www.catalunyamotor.seat.es

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

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

Indústria, 298-300, baixos Tel. 934 503 111
Pau Claris, 70, entl. A Tel. 932 157 382

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

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

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

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

Dalmau Carles Pla, SA mitjançant el pàrquing Eixample 
ofereix als col·legiats un descompte del 10% sobre les tarifes
vigents en cada moment, prèvia presentació del carnet 
de col·legiat. Aquest acord implica fer el pagament a la guixeta
d’entrada, no es poden utilitzar els caixers automàtics de crèdit.

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

Els clubs de fitness DIR ofereixen un 10% de descompte 
en la quota mensual a tots els col·legiats. Oferta subjecta 
a les condicions de promocions, generals, de inscripció i
assistència dels clubs fitness DIR vigents en cada moment.
No acumulable a altres ofertes o promocions. La inscripció
dependrà de la promoció vigent en el moment de l’alta.
Més informació: Tel. 934 504 818 ext. 292
Els descomptes no són acumulables.

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

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

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

Central de Reserves es compromet a oferir descomptes 
especials a tots els economistes col·legiats, en els serveis 
especificats a continuació:
– 10% descompte en reserves d’allotjament. Hotel Abat 

Cisneros i Cel·les Abat Marcet (més informació Annex 1).
– 10% descompte en el Paquet Montserrat Visita (informació Annex 2).
– 2x1 en la compra del Paquet Montserrat Cultura (informació Annex 3).

Catalunya Motor

francesc mestre art



Gestinet, Manteniments Informàtics ofereix a tots els col·legiats
un descompte del 15% en tots els contractes de manteniment
informàtic (reparació ordinadors, estabilitat, xarxes, seguretat,
prevenció i seguiment, assessorament informàtic, Internet,
noves tecnologies, etc.). Disposem de contractes específics 
per als col·legiats a partir de 3 i 5 hores mensuals d’assistència 
del nostre personal tècnic a domicili.
Més informació:
Tel. 902 88 76 76 info@gestinet.com
www.gestinet.com/coleconomistes (necessari núm. col·legiat)

Grup Silchris és un grup d’empreses que ofereix solucions 
integrals per al seu negoci. Avalat per més de 20 anys d’experiència,
ofereix serveis de la més alta qualitat i professionalitat.
Contacti amb nosaltres per a conèixer els avantatges 
i descomptes exclusius per als col·legiats del CEC.
Tel. 902 900 655 info@silchris.com

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

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

La botiga Magda Planellas de bosses, sabates i articles 
de viatge ofereix un descompte del 10% en tots els seus articles
(excepte en rebaixes).
Més informació:
rambla de Catalunya, 95 de Barcelona www.magdaplanellas.com

Poliesportiu Marítim, centre de Talassoteràpia, ofereix 
un descompte del 50% en la quota d'inscripció i un 5%
de descompte en les quotes individuals d'abonament.
Més informació:
Pg. Marítim, 33-35 08003 Barcelona Tel. 93 224 04 40
maritim@claror.org www.claror.org 

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

Flors Navarro ofereix un 10% de descompte en tots els seus
productes.
Més informació:
València, 320 Barcelona Tel. 934 574 099 www.floristerianavarro.com

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

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

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

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

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

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

Geieg-Mifas ofereix unes tarifes especials en el pàrquing 
del carrer de la Creu, s/n de Girona: 1,25 e l’hora i 0,020 e
el minut, presentant el carnet col·legial a la caixa.

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

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

Roc Blanc Hotels ofereix a tots els col·legiats i els seus familiars
un 20% de descompte (de diumenges a dijous inclosos) i un
10% de descompte (de divendres a dissabtes inclosos) en 
estades d'allotjament i esmorzar, en programes de salut i bellesa
(excepte serveis a la carta) als nostres centres termals, a l’entrada
a l’espai lúdic termal aquatonic (Tarragona) i en programes hotel
+ forfait ski Vallnord (Andorra), en qualsevol dels seus 3 hotels:
Hotel Roc Blanc (Andorra)
HotelRocBlanc@RocBlancHotels.com
Hotel Panorama (Andorra)
HotelPanorama@RocBlancHotels.com
Hotel Termes (Montbrió del Camp)
HotelTermes@RocBlancHotels.com
Més informació:
Tel. 902 930 400 Vàlid tot l'any excepte Setmana Santa i Nadal
www.RocBlancHotels.com
(imprescindible mencionar BONO FIDELIDAD COLECTIVO 2007/372)

S4 ofereix a tots els col·legiats ofertes en material informàtic
tant en software com en hardware i/o instal·lacions.
Podeu consultar aquestes ofertes en el número 
de telèfon: 902 158 920, o a la web www.s-42b2.es.

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

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

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

ZyLAB és una empresa líder en el sector de software de gestió
documental. Oferim solucions a mida a tot tipus de client des
del 1983. Actualment tenim un conveni de col·laboració amb 
el Col·legi que permet als col·legiats un estalvi del 25%
sobre els nostres serveis.
Poden contactar via web a www. zylab.es
per telèfon trucant al 902 105 112 
o per correu electrònic a info@zylab.com.

Grup Hotusa

NAVARRO

DAVID, S.A.P

HOTELES
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Hemeroteca

Creación de Empresas.
Paso a Paso 2006
Autor: Ferran Todolí Cervera

Editorial: CISS, S.A.

En un único volumen
recoge todas las mate-
rias de índole mer-
cantil, fiscal, laboral y
seguridad social direc-
tamente relacionadas
con la creación de una
nueva sociedad. 
Además analiza las

normas de ámbito estatal, autonómico y
foral. Incluye un completo análisis de
todas las modificaciones generadas por la
aprobación del Real Decreto-Ley 5/2006.

La obra está estructurada en tres partes:

1. Elección de la forma jurídica, sus carac-
terísticas esenciales y normas de funcio-
namiento, sus obligaciones periódicas,
ventajas e inconvenientes y modelos de
formularios de estatutos.

2. Procedimiento y trámites constitutivos
en los diferentes organismos: Agencia
Tributaria, Ayuntamiento, Administra-
ción Autonómica, INEM, Tesorería de
la Seguridad Social, Registro Mercantil,
Registro Industrial, Registro de la Pro-
piedad Industrial, Registro de Empresas
de Ventas a Distancia. Estos trámites se
acompañan de los modelos oficiales a
utilizar.

3. Reglas básicas de funcionamiento.
Cuestiones de índole fiscal y seguridad
social que se precisan para la toma de
decisiones: sistemas para determinar el
beneficio, retenciones e ingresos a
cuenta, bases y tipos de cotización a la
Seguridad Social, etc.

Administración 
Concursal
Autor: Fernando Gómez Martín

Editorial: CISS, S.A.

La reforma concursal se
articula en dos leyes:
la Ley Orgánica para
la Reforma Concursal
y la Ley Concursal. La
primera de las dos se
centra en la definición
de las circunstancias
en que puedan pro-

ducirse las limitaciones de los derechos
del deudor en el marco de un proceso
concursal. 

Por su parte, la Ley Concursal, uno de
cuyos pilares es garantizar la continuidad
de la empresa, articula el nuevo sistema
formativo que regirá las situaciones de
concurso.

Este libro aborda todas estas cuestiones
ofreciendo toda la información necesa-
ria para afrontar la nueva situación con
plena seguridad: desde cómo realizar
los informes de la administración con-
cursal –pasando por las funciones de
control o sustitución del concursado,
por dicho órgano auxiliar del juez–
hasta su intervención en el convenio o
en la fase de liquidación, así como en la
sección de calificación de la conducta
del deudor.

Además, en sus páginas se realiza un útil
estudio comparativo entre la anterior y la
nueva regulación concursal, y se descri-
ben los pasos a seguir por la administra-
ción concursal, durante las fases del
procedimiento, incluyendo los formula-
rios necesarios para la práctica. 

Todo ello complementado con doctrina y
jurisprudencia, referida al Derecho con-
cursal derogado (Suspensión de pagos y
Quiebra, preferentemente), comentada
por el autor.

Revisió administrativa
en vía tributaria:
recursos y reclamaciones
con jurisprudencia 
y ejemplos

Autor: 
J. Andrés Sánchez
Pedroche

Edita:
REAF y 
Centro de Estudios
Financeros

40 Històries d’èxit
d’empreses catalanes

Autora: 
Ariadna Boada Pueyo

Edita: 
CIDEM

L’atracció d’inversió
estrangera. Factors clau
perquè Barcelona i Cata-
lunya pugui competir en
el mercat internacional

Autors: 
Jordi Gual 
Lluís Torrens

Edita: 
Pla Estratègic
Metropolità 
de Barcelona

El litoral, un territori 
en comú

Edita: 
Associació Pla
Estratègic Litoral
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Agenda març 2007
ORGANITZA DIA HORA LLOC

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

• 8 de març 9.30 h A-1
Gestió de problemes i presa de decisions

• 13 de març 9.30 h 2n 6a
La reforma comptable i les normes internacionals
de comptabilitat (NIIF-IFRS)

• 13 de març 16.30 h FIATC
Due diligence legal

• 14 de març 17.30 h 2n 6a
Canviar a la gestió integrada amb un ERP

• 19 de març 9.30 h A-1
Gestió per processos

• 19 de març 17.30 h FIATC
Nous indicadors de gestió: Balanced Scorecard

• 19 de març 19.00 h A-2
Curs de fiscalitat de l’empresa

• 19 de març 16.15 h Sala
Novetats tributàries d’Actes

• 20 de març 16.30 h FIATC
Formalització del procés de compravenda,
cartes i contractes

• 22 de març 9.15 h A-1
Fiscalitat de productes financers, d’assegurança 
i de previsió 

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

• 27 de març 16.30 h FIATC
Fiscalitat de la venda de la companyia

• 28 de març 10.00 h A-1
Consolidació de societats. Aspectes a considerar
per l’auditor a conseqüència de la modificació
de l’article 42 de Codi de Comerç

• 29 de març 16.15 h Sala
Eines i solucions jurídiques per a situacions d’Actes
de morositat

• 6 de març 19.30 h Sala 
“Modificació de l’article 108 de la Llei del mercat d’Actes
de valors”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 20 de març 19.30 h Sala
Pendent de concretar d’Actes
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 1 de març 19.00 h Sala 
Reunió interna de Juntes

• 8 de març 19.30 h Sala 
“Debat sobre l’evolució de l’estat del benestar” d’Actes

• 13 de març 12.00 h Sala 
Reunió interna de Juntes

• 26 de març 13.00 h Sala 
Presentació del número 54 de la Revista d’Actes
Econòmica de Catalunya 

Entitats col·laboradores

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS
FISCALS

COMISSIÓ 
D’ECONOMIA
DE LA SALUT

COMISSIÓ
SÈNIORS

REVISTA 
ECONÒMICA
DE CATALUNYA




