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Artur Saurí
Degà

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

El passat 27 de març, coincidint amb la primera Assemblea de Col·legiats de l’any, va
prendre possessió la nova Junta del Col·legi d’Economistes de Catalunya, la qual presideixo
com a degà. És, per tant, el primer editorial que, com a presentació de l’Informatiu de l’Eco-
nomista, em toca fer amb la finalitat d’informar sobre la marxa del Col·legi. És clar que en
aquesta ocasió del primer que haig de parlar és del canvi de Junta. Hi ha nova Junta perquè
tocava, ja que la darrera havia arribat al termini màxim de tres anys previst als Estatuts del
Col·legi, i hi ha nou degà, ja que també els Estatuts estipulen que la duració màxima del càrrec
de degà és de sis anys, període ja cobert amb els dos mandats del degà Jordi Conejos.

La característica principal de la nova Junta és la de continuïtat amb l’anterior, continuïtat que
queda prou clara per tres fets. El primer és que els canvis en la seva composició són mino-
ritaris, ja que afecten solament cinc dels setze membres que segons els Estatuts la integren.
El segon element de continuïtat és que he exercit en les dues anteriors juntes el càrrec de
vicedegà, en l’exercici del qual m’he identificat plenament amb els respectius programes de
les dues Juntes del degà Jordi Conejos. En tercer lloc, la lectura del programa electoral de la
nova Junta, el qual s’inclou en aquest butlletí, posa clarament de manifest, amb els naturals
accents, la continuïtat d’objectius.

El principal d’aquests accents, i l’únic que vull destacar aquí, és el que hem volgut reflectir
en el lema de la candidatura “Hem de fer professió i hem de fer Col·legi”. Tot el que es fa i
hem de fer en benefici dels col·legiats i de l’exercici de la  professió, no ens ha de fer obli-
dar que hem de fer Col·legi. És a dir, tal com diem en el programa, hem de fer que els
col·legiats sentin la satisfacció i la il·lusió de pertànyer al Col·legi, i creiem que la manera
d’assolir-ho és fent un Col·legi participatiu. Els col·legiats han de participar en les activitats
del Col·legi, i aquestes activitats han de respondre a les demandes i necessitats dels
col·legiats. La Junta necessita la proximitat dels col·legiats.

Finalment, la Junta actual vol deixar ben clar que ens fem càrrec d’un Col·legi que funciona
molt bé, la qual cosa creiem que s’ha de personalitzar en el fins ara degà, Jordi Conejos. Ha
estat realment un bon degà, fet constatable no solament en la gestió i en el clima que ha
sabut crear amb els membres de la Junta i amb l’administració del Col·legi, sinó també en el
prestigi que té el nostre Col·legi en la societat. Ens esforçarem per seguir la seva línia. 

Pel que fa a l’activitat del Col·legi l’any 2006, es pot seguir en aquest mateix Informatiu en
la Memòria d’activitats. Recordar només aquí algunes dades concretes, com la inauguració
d’una nova seu col·legial a Lleida, la realització de 126 cursos, amb 2.455 hores lectives i la
participació de 3.371 persones, la celebració de la Jornada dels Economistes amb el lema “El
paper dels economistes en els actuals reptes de la societat”, la publicació de dos números
de la Revista Econòmica de Catalunya, dedicats al sector de l’audiovisual a Catalunya i a la
nova política industrial, la celebració de sis sessions del Fòrum d’Economistes en Mercats
Financers, la realització de la Jornada tècnica d’auditoria, la instal·lació d’equips de video-
conferència que permeten la transmissió directa d’actes entre les seus de Barcelona i de Llei-
da, i que la comissió d’assessors fiscals ha realitzat dues sessions de treball al mes i ha
elaborat notes d’opinió sobre els projectes de llei de l’IRPF i de l’impost de societats. Tot això
és una petita mostra de la intensa activitat del Col·legi durant l’any passat.

Per tancar aquest editorial, tres informacions sobre el futur. La primera és, tal com podreu
veure en aquest Informatiu, que s’està treballant ja sobre la nova edició de la Jornada dels
Economistes, que enguany portarà el lema de “Els economistes i la realitat social” al qual es
dedicaran vuit de les setze sessions de la Jornada, estant les altres dedicades a temes d’ac-
tualitat o a d’altres en funció dels centres d’interès de les Comissions de Treball. També tro-
bareu en les planes que segueixen informació sobre les accions que el Col·legi ha dut a
terme en el tràmit d’aprovació de la Llei de Societats Professionals, sobre la qual ja estem tre-
ballant per tal d’adaptar-hi la nostra organització col·legial. Finalment, informar que en rela-
ció a l’autorització donada per l’Assemblea extraordinària del Col·legi a la Junta per tal
d’adquirir per a la nova seu del Col·legi l’immoble situat a la Via Augusta, 56 / plaça Gala
Placídia, 32, les negociacions van per bon camí i per tant podrem exercir l’opció de compra
sobre aquest immoble. Creiem que és una excel·lent notícia per al Col·legi, la qual ens obli-
garà a tots a posar tot l’esforç i imaginació per tal de treure’n les màximes possibilitats que
se’ns ofereixen. 



Com a inici d’aquest escrit-programa de la
candidatura a les eleccions del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, creiem opor-
tú fer referència a l’excel·lent situació en
què es troba la nostra professió, tant en la
seva branca d’Economia com en la d’Ad-
ministració i Direcció d’Empreses. Tenim
així, en primer lloc, la notable presència
dels nostres llicenciats en molts diversos
àmbits de la societat, tant del món empre-
sarial, de l’administració pública, de l’en-
senyament, com de l’exercici lliure
professional. D’altra banda, el dinamisme
de la nostra professió resulta també palès
en el fet que  Economia i ADE estan entre
les sortides preferides pels joves que
entren a la universitat.

Hem de constatar també, amb satisfacció,
que el Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya participa d’aquesta bona marxa de la
professió. Quan el 2005 es va editar la histò-
ria dels primers cinquanta anys de la vida
del Col·legi, vàrem poder comprovar com
el progrés de l’activitat del Col·legi ha estat
continu al llarg dels anys i com ha exigit
successius canvis de seu, per tal de poder
anar adaptant la seva superfície a les
noves necessitats. Avui, el dinamisme del
Col·legi es troba un altre cop limitat per
l’espai, i la Junta actual porta temps realit-
zant gestions per donar-hi solució.

Les comissions i els grups de treball cons-
titueixen l’eina central del Col·legi, ja que
és a través d’elles com es concreta més
fortament la vinculació dels col·legiats
amb el seu Col·legi. Com sempre passa,
n’hi ha de més i menys dinàmiques, per la
qual cosa cal posar tot l’esforç per tal que
totes funcionin al màxim nivell i que per
tant el major nombre de col·legiats hi par-
ticipin. La utilització de la tecnologia de la
informació, com ja s’està començant a fer,
ho ha de facilitar. És responsabilitat de la
Junta que sigui així.

Si hi ha un camp d’actuació del qual el
Col·legi pot justament presumir és el de la
formació. A través de l’Aula, es compleix
una de les missions fonamentals de tot
col·legi professional, la de facilitar la for-
mació i el fet d’estar al dia dels col·legiats.
És tasca de l’Aula, per tant, actualitzar
constantment el ventall de cursos, i pel
que sembla s’està fent bé, ja que són nom-
brosos els cursos pels quals la demanda
excedeix l’oferta que es pot donar si es
vol, lògicament, que aquesta sigui solvent. 

Una activitat que participa de l’àmbit de la
formació, però també de la presència en
la societat, és el gran nombre de con-
ferències, debats i fòrums que es realitzen
al Col·legi. Un cas particular n’és la Jorna-
da dels Economistes que es fa anualment
des de fa onze anys. A través de tots
aquests actes públics, nombroses perso-
nes externes al Col·legi o els mateixos
col·legiats exposen els seus punts de vista
sobre qüestions molt diverses. En contra
dels qui creuen que el temps d’aquesta
activitat ja ha passat, estem convençuts de
la seva utilitat. Permet la relació personal
entre els assistents i entre ells i els
ponents o conferenciants, i les tecnologies
de la informació en facilitaran cada cop
més la difusió entre els qui tenen proble-
mes d’assistència.

La presència en la societat té a més altres
vehicles com són les enquestes sobre la
conjuntura econòmica i la borsa, així com
les notes d’opinió que sobre temes diver-
sos difon el Col·legi. És aquest, el de la
presència del Col·legi en la societat, un
tema de la màxima importància, ja que a
través d’ell és com els col·legiats poden
veure que formar part del Col·legi és una
forma natural d’integrar-se en la societat a
través de la professió. La veu de la profes-
sió es fa sentir en la societat i no només en
temes de defensa d’interessos professio-

nals. La Junta actual incloïa aquest objectiu
en el seu programa, i nosaltres creiem
definitivament que l’hem d’impulsar.

Pel que fa a publicacions, són dues les de
caràcter periòdic que realitza el Col·legi, la
Revista Econòmica de Catalunya i l’Infor-
matiu de l’Economista. La primera, de
difusió externa, té un merescut prestigi
entre les publicacions d’economia. La
segona, de circulació entre els col·legiats,
compleix prou bé la seva missió de vin-
culació dels col·legiats amb l’activitat del
Col·legi. Ambdues tenen molta antiguitat i
al llarg de la seva història és evident que
han sofert diverses reestructuracions de
continguts per tal d’adaptar-les millor a la
seva funció. Per tant, tot i manifestant la
qualitat d’ambdues publicacions, aquesta
línia d’adaptació és clar que no s’ha d’in-
terrompre.

No cal dir, d’altra banda, que la candidatu-
ra posarà el màxim interès en el bon fun-
cionament dels òrgans especialitzats REA,
REAF, REFOR, OEE i RASI, a través dels
quals els col·legiats han de trobar la millor
assistència del Col·legi en l’exercici de la
seva especialització professional. També el
Col·legi ha de seguir mantenint una estre-
ta col·laboració amb entitats com l’ACCID,
així com amb d’altres col·legis professio-
nals, fruit de la qual ha estat, per exemple,
durant la darrera Junta, la creació del Tri-
bunal Arbitral Tècnic de Catalunya.

Hi ha després una llarga llista de serveis
que el Col·legi ofereix directament als
col·legiats, encapçalats, amb una im-
portància qualitativa molt superior a la
resta, per la borsa de treball. Altres serveis
són les assessories fiscal, jurídica, compta-
ble, financera i informàtica, la divulgació
de normativa legal, els productes finan-
cers a través de convenis amb entitats
bancàries, i d’altres. L’esforç fet amb l’ofe-
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riment d’aquests serveis als col·legiats és
notable, tot i que és evident que sempre
es pot estudiar la seva ampliació.

Tota aquesta certament àmplia llista d’ac-
tivitats només es pot realitzar si es comp-
ta amb una bona gestió econòmica. Una
gestió econòmica que ha permès no sola-
ment portar aquest dinamisme en activi-
tats, sinó que avui les quatre seus socials
del Col·legi siguin de propietat, que el
2005 es pogués canviar de seu a Lleida,
per millorar substancialment, i que ara ens
podem plantejar l’adquisició d’una nova
seu central a Barcelona. És totalment
imprescindible, per tant, mantenir aquesta
bona gestió econòmica del Col·legi.

Però aquesta bona marxa del Col·legi,
com hem dit comparable a la que registra
la professió en les seves diverses llicen-
ciatures, té una ombra que ha estat motiu
de preocupació de les darreres juntes. Es
tracta del mínim increment que es registra
anualment en el nombre de col·legiats, el
qual fa parlar gairebé d’estancament. Ja
s’han pres mesures per tal de fer-hi front,
però els resultats són poc esperançadors.
Aquesta candidatura volem plantejar ober-
tament aquest problema, per tal d’assumir
el compromís d’intentar trobar-hi remei.

És una situació comuna als col·legis d’E-
conomistes d’Espanya i també, pensem,
als col·legis en els quals, com és el cas del
nostre, la major part encara dels col·legiats
ho són de manera voluntària, no per
exigència professional. És cert que en la
nostra societat hi ha un reforçament de
l’individualisme i un allunyament per tant
de tot tipus d’associacionisme, dins del
qual lògicament també el dels col·legis
professionals, però segurament hi podem
fer quelcom per tal de millorar la situació.
És clar que el factor decisiu és que els
nous llicenciats es col·legiïn, però també
és determinant que els col·legiats, tant els
nous com els de fa anys, sentin la satis-
facció i la il·lusió de pertànyer al Col·legi.
Per això és essencial que els col·legiats
visquin el Col·legi, hi participin. Intentar
assolir-ho és l’objectiu principal de la can-
didatura. 
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Relació de col·legiats que han donat suport 
a la candidatura encapçalada pel Sr. Artur Saurí

Aguilar Pardo, Alex
Aldecoa Llauradó, Fernando
Álvarez Pérez-bedia, Emilio
Álvarez Zaragoza, María José
Amat Salas, Oriol
Amat Soler, Joan
Antúnez Xaus, Josep Maria
Arasa Alegre, Maria Josep
Argandoña Ramiz, Antonio
Argenté Giralt, Miquel
Arqués Picañol, Jorge
Arruga Valeri, Eduard
Artés Ferrer, Antoni de P.
Àvila Morera, Carles
Bachs Ferrer, Jordi
Barbé Duran, Lluís
Barrabés Carrera, Carles
Bassó Alcalde, Martí
Bech Sanz, Jordi
Bel Queralt, Germà
Betrian Piquet, Jesús
Blas Anglada, Eugeni
Borrell Arqué, Joan Ramon
Bové Sans, Miquel Àngel
Brañas Espiñeira, José Manuel
Brau Hernández, Joan Pere
Bricall Masip, Josep M.
Buxarrais Estrada, Vicenç
Caballé Vilella, Jordi
Calaf Aixalà, Xavier
Callejón Fornieles, María Remedios
Cals Güell, Joan
Calvo Calvet, José Luis
Campa Planas, Fernando
Capellas Quintana, Montserrat
Carlas Angelats, Jordi
Carnicer Vidal, Martí
Carrau Ramon, Josep M.
Carreras Puigdengolas, Josep Maria
Casals Couturier, Muriel
Casanellas Bassols, Raimon
Casanovas Ramon, Montserrat
Casas Brichs, Raimon
Casas Onteniente, Joan B.
Cid Dacosta, Josep
Clavera Monjonell, Joan
Coma Martorell, Josep Maria
Conde Berné, Luis Fernando
Conejos Sancho, Jordi
Crespo Baquero, Ricardo
Cullell Nadal, Josep Maria
Dafonte Cufí, M. Gràcia
Elías Boada, Joan
Espasa Arana, Jordi
Esteve Oró, Roser
Fabra Biosca, Manuel
Fabregat Muñoz, Víctor
Fernández Alegre, Roser
Fernández Cespedes, Ángela
Fernández Mas, Jordi
Ferrer Blanch, Jordi
Ferrer Junqué, Xavier
Figueras Solvas, Carolina
Formosa Prat, Feliu
Fortet Roura, Jordi
Fos Sebastián, Pere Lluís
Freire Prados, Miguel
García Castellví, Antonio
Garcia Peña, Segundo
Garrido Torres, Antoni
Gasol Magriñá, Anton

Gasòliba Böhm, Carles Alfred
Genescà Garrigosa, Enric
Gibert Utset, Esteve
Gil París, Cristina
Gironella Masgrau, Emili
Goula Surinyac, Jordi
Graboleda Cabañas, Carme
Grabulós Núñez, Salvador
Granell Trias, Francesc
Gual Solé, Jordi
Guillermo Viñeta, Salvador
Guinjoan Ferré, Modest
Guinjoan Gabriel, Pere
Hermosilla Pérez, Àngel
Homs Ferret, Francesc
Hortalà Arau, Joan
Ibern Molina, Jordi
Jou Torras, M. Mercè
Lanaspa Gatnau, Jaume
Lemus Tomas, Ferran
Lladó Senpau, Joaquim
Lleonart Llibre, Pere
López Casasnovas, Guillem
Madrid Roca, Arturo
Mallafré Recasens, Joan
Martí Gil, Josep
Martí Pidelaserra, Jordi
Martí Queralt, Maria Mercè
Martin Garcia, Eduardo
Mas Montagut, Francesc Xavier
Masriera Raventós, Josep Lluís
Meléndez Gil, Ricard
Mena López, Francesc Xavier
Mezquida Sans, Lluís Maria
Mir Estruch, Fernando
Miret Mestre, Pere
Mitats Flotats, Francesc  Xavier
Molins Roca, Guillem
Monells Figa, Joaquim
Moreno Negredo, Luis F.
Moret Parera, Anna Maria
Morillas Antolín, Andreu
Morist Puig, Josep
Moya Gutiérrez, Soledad
Mundet Riera, Miquel
Muntaner Pascual, Josep M.
Nadal Montserrat, Xavier
Nebreda Jiménez, Carles
Noguer Alonso, Albert
Ojeda Vicente, José Carlos
Oró Merino, Àngel
Ortún Rubio, Vicente
Pagés Muñoz, Josep M.
Palacín Artiga, Gerard
Palacio Cebriá, Natalia
Pallarés Miserachs, Joan
Parellada Sabata, Martí
Pasanau Ambrós, Tomàs
Pérez Gil, Margarita
Pich Rosell, Valentí
Poblador Bernardo, Josep
Pons Novell, Jordi
Porcar Alarcón, Joaquim
Portal Luzón, Arturo
Prado Villarreal, Albert
Puig Bastard, Pere
Puig De Travy, Carlos
Puig Pla, Inmaculada
Puig Rimbau, Antoni
Pujolràs Nonell, Josep
Ràfols Esteve, Joan

Raventós Santamaría, Josep M.
Raventós Torras, Francesc
Renté Pujol, Albert
Riu Vila, Josep Maria
Rius Camps, Oriol
Rojas Graell, Joan
Romero Fernández, Rafael
Romero-fiol Prats, Manuel
Roqueta Rodríguez, Àngels
Ros Ombravella, Jacint
Rosés Montblanch, Vicente
Rosinach Ribera, Josep
Rovira Jacquet, Guillem
Rubirola Torrent, Miquel
Ruiz Espinós, Pere
Ruiz Posino, Alex
Sabaté Llach, Valentí
Safont Estruch, Francesc X.
Sala Buchaca, Neus
Sala Schnorkowski, Mercè
Sánchez Busques, Eva
Santacana Martorell, Francesc
Santamaría Ademà, F. Xavier
Sanz García, Humbert
Sarsa López, Domingo
Saubi Roca, Agustí
Saurí del Rio, Artur
Saurí Romero, Anna
Saurí Romero, Lluís
Segarra Ferré, Àngel
Segarra Roca, Pere
Segura Porta, Xavier
Serra Ramoneda, Antoni
Serras Marquès, Luis Miguel
Sicart Ortí, Ferran
Sirvent Besolí, Josep
Sirvent Solé, Maite
Solà Solà, Joaquim
Soldevila García, Pilar
Solé Batlle, Jordi
Solé Parellada, Francesc
Solé Puig, Carlota
Solé Ribó, Xavier
Subirats Alcoverro, Xavier
Surís Jordà, Josep Maria
Tarrés Cruanyes, Marc
Teixidor Pagés, Maria Lluïsa
Terceño Gómez, Antonio
Terradellas Llensa, Josep Maria
Ticó Camí, Xavier
Toribio Moreno, Juan José
Torres Casasnovas, Carles
Torres Torres, Teresa
Travé Bautista, Maria Àngels
Trejo Marín, José
Tremosa Balcells, Ramon
Trigo Portela, Joaquín
Trilla Bellart, Carme
Urgell Chao, M. Teresa
Valiente Primo, Pablo
Vidal Sanz, Maria Cinta
Viedma Martí, Josep Maria
Vila Agudo, Esther
Vila Massana, Joan
Vilalta Cambra, Montserrat
Vilalta Miquel, Jordi
Viloca Novellas, Melcior
Viña Arasa, Ricard
Vinyals Rey, Emili
Vivo Pascual, Enric



Presentació dels membres
de la Junta de Govern

Artur Saurí del Rio, degà

Ha estat director del Servei d’Estudis i assessor econòmic de Banca Catalana, com també col·laborador del Servei d’Estudis del BBVA.
Actualment és professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vicepresident de la Societat
Catalana d’Economia. Membre de les diverses juntes del Col·legi d’Economistes de Catalunya des de l’any 1989, en les quals ha tingut
responsabilitat sobre la Comissió d’Economia Financera, el Club de Conjuntura, la Comissió d’Unió Europea, la Comissió d’Economia
Industrial, Innovació i Localització i la Jornada dels Economistes. Ha estat vicedegà de la Junta del Col·legi des de l’any 2001.

Joan B. Casas Onteniente, vicedegà

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Gestió i Perfeccionament Directiu del Sector Públic per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Diplomat en cursos sobre les Comunitats Econòmiques Europees, i diplomat en Alta Direc-
ció Financera per l’EAE. 
És auditor de comptes, inscrit en el ROAC. Soci fundador de la firma Faura-Casas Auditors Consultors, SL. 
Ha treballat en el sector financer (Banca i Caixa d’Estalvis) com a analista financer i d’inversions (8 anys). Funcionari de l’Administració
Pública, ha ocupat els màxims càrrecs administratius (5 anys), ha estat professor del Departament d’Economia de l’Empresa de la UAB
d’Auditoria, Anàlisi d’Empresa i Comptabilitat Analítica. Ha dirigit i publicat estudis macroeconòmics sectorials (relatius als municipis de
Sant Boi de Llobregat, Rubí i Badalona, i de la comarca del Vallès Occidental. 
Ha publicat articles sobre temes empresarials, i és autor del llibre Direcció i estratègia i coautor de Manual de Auditoría del Sector Público. 
Ha estat membre de l’anterior Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, essent president de la Comissió d’Economia de
la Salut i codirector de l’Aula d’Economia.

Montserrat Casanovas Ramón, secretària de la Junta de Govern

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, Analista Financer i Auditora. Catedràtica d’Universitat d’Economia Financera i Compta-
bilitat, de la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, de la qual ha estat vicedegana. Directora de
diversos cursos de postgrau i màsters. Ha estat professora a la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Madrid, i ha impartit cursos i conferències a les universitats de Minsk (Bielorússia), Sofia
(Bulgària), a la University of National and World Economy All Russian Distance Institute of Finance & Economics, de Sant Petersburg, a
Lleida, el País Basc, Vigo, així com a un gran nombre d’associacions i col·legis professionals.
Autora de nombroses publicacions (llibres, documents i articles) de l’àrea de les Finances i dels Mercats Financers.
Consellera de l’Organització Espanyola d’Economistes de l’Educació i de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció d’Empreses. Pre-
sidenta del Fòrum d’Economistes en Mercats Financers del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Vocal del Consell de Redacció de diver-
ses revistes. Presidenta de la Comissió de Valoració d’Empreses de l’ACCID i membre de la Comissió de Valoració d’Empreses de l’AECA.
Membre de l’Institut Espanyol d’Analistes Financers, de l’AECA, de l’Institut Espanyol d’Analistes Financers, d’AEDEM, de l’EFPA, d’AM-
SE, de l’ACCID i representant d’Espanya de la Societat Internacional de Gestió i Economia Fuzzy (SIGEF).
Ha estat vicesecretària i secretària en anteriors juntes de govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Oriol Amat i Salas, vicesecretari

Doctor en Ciències Econòmiques. Catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. També ha estat vice-
rector d’Economia i director del Departament d’Economia i Empresa de la UPF. Autor de diversos llibres de comptabilitat i finances en
català i castellà (diversos han estat traduïts a idiomes com l’anglès, francès, portuguès...); i també d’articles de recerca publicats en revis-
tes internacionals. 
És membre del consell editorial de diverses publicacions (Revista Econòmica de Catalunya, Revista de Comptabilitat i Direcció, Harvard
Deusto Finanzas & Contabilidad, Universia Business Review...).
Ha estat professor visitant de diverses universitats europees, americanes i de Nova Zelanda. 
Vicepresident de l’ACCID. Membre de la Junta Directiva de l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa. És membre del consell d’ad-
ministració de diverses empreses.
És president de la Comissió Tècnica de la Central de Balanços d’Hospitals de Catalunya. Va formar part de la Comissió d’Experts que va ana-
litzar els comptes de la Generalitat de l’any 2002 i de la Comissió Parlamentària que va investigar els fets del barri del Carmel de Barcelona. 
Ha participat en els grups de treball encarregats de la redacció del Nou Pla General de Comptabilitat.
Ha estat membre d’anteriors juntes de govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb responsabilitat sobre la Comissió de Comp-
tabilitat.
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Àngel Segarra Ferré, tresorer

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i postgraduat en Secretariat de societats i assessora-
ment fiscal per la Fundació Abat Oliba de Barcelona. Professionalment va treballar durant set anys en una firma multinacional d’audito-
ria i assessorament fiscal, i vuit anys en un despatx d’advocats amb oficines a Barcelona i Madrid. L’any 1997 va obrir el seu propi despatx
a Barcelona. És membre del Registre d’Economistes Assessors fiscals i del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Té experiència docent pels nombrosos cursos que ha impartit sobre temes fiscals al Col·legi d’Economistes de Catalunya, en les universi-
tats de Barcelona (Fundació Bosch i Gimpera), Girona i Tarragona, i en diferents associacions professionals i empresarials, com també en
seminaris impartits als seus clients. 
És autor de diversos llibres sobre la Llei i el Reglament de l’Impost de Societats, i ha publicat diferents articles sobre matèries fiscals en
revistes especialitzades. El 1999 va publicar amb l’editorial Deusto El nuevo impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En l’actualitat, a més del seu despatx, presideix la Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica, entitat sense afany de lucre amb
finalitats culturals, i és membre d’un conjunt d’entitats catalanes de naturalesa semblant.

Anton Gasol Magriñà, interventor

Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, màster en Assegurances per l’INESE i diplomat en Comunitats Europees.
Articulista, conferenciant i autor de diverses publicacions, entre les més recents els llibres La industria bancaria en el marco de Basilea II
(2006), premi Joan Sardà Dexeus, XI edició, i Tal com jo ho veig: ciutadans i economia, avui (2004).
Economista de “la Caixa” per oposició, actualment director de seguiment sectorial del risc.
Professor de política monetària i financera de la UAB (1984-89), de sistema financer a l’ISEA (1995-2000), i del màster en direcció finan-
cera de la UPF d’economia dels cursos de la Universitat Catalana d’Estiu (2000-01).
Membre d’anteriors juntes de govern del Col·legi, s’ocupà en particular de la Comissió d’Economia Financera.

Esteve Gibert Utset, vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, professor mercantil; títol de suficiència investigadora amb estudis avançats en matemàtica apli-
cada a la comptabilitat i a l’empresa, pel Departament d’Economia de la Universitat de Girona, per a l’obtenció del títol de doctor en Economia. 
Professor titular de l’Escola de Turisme Ferran Agulló de Girona (1978-95) i professor de l’Escola de Gestió Empresarial de Girona (1987-93).
Economista en exercici de la professió lliure per compte propi des de l’any 1983. Auditor de Comptes i soci director de la societat d’au-
ditoria G & F AUDITORS.
Assessor de l’Associació d’empreses d’elaboració i venda de pa i productes derivats de la província de Girona.
Assessor econòmic del conveni col·lectiu d’empreses de forns de pa de la província de Girona.
Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes, del Registre d’Economistes Auditors, del Registre d’Economistes Assessors Fiscals, i
del Registre d’Economistes Forenses.
Ha participat activament en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, especialment a la seu de Girona on ha estat membre de la Junta de
Govern (1984-88); vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona (1988-92); vocal del Comitè Directiu de la Secció del
Registre d’Economistes Auditors de Catalunya (1999-2004); i des del 2004 vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona.

Xavier Ticó Camí, vocal president a Lleida

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.
Responsable de la transferència de tecnologia i gestor de projectes del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, un dels prin-
cipals projectes de desenvolupament econòmic de Lleida, promogut per la Universitat i l’Ajuntament de Lleida.
Consultor de l’assignatura d’Economia política i hisenda pública de la Universitat Oberta de Catalunya.
Trajectòria professional: Banca Mas Sardà (1979-81), Centre d’Estudis de Planificació (1984-85); facultat de Dret de l’Estudi General de
Lleida (1985-86); Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida (1987-89); Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (1989-
90); Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (1990-93) –col·laborant amb Amadeu Petitbò–; director general de la Fundació La Fira de Llei-
da (1993-2004) i Cap de l’Oficina de suport a la R+D+i de la Universitat de Lleida (2005-06).
Trajectòria associativa: cofundador i president de la Federació de Fires de Catalunya (2002-03); vicepresident de la seu del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya a Lleida –col·laborant amb el president Jordi Vilalta (2005-07)– i col·laborador del Departament de Ciències Jurí-
diques, Econòmiques i Socials de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, des de l’any 1996.

Fernando Campa Planas, vocal president a Tarragona

Doctor en Administració i Direcció d’empreses per la Universitat Rovira i Virgili, llicenciat en Ciències Empresarials i màster en Direcció
d’Empreses per ESADE, i llicenciat en Administració i Direcció d’empreses per la UPC. 
Durant la seva trajectòria professional ha desenvolupat diversos llocs de responsabilitat; com ara en l’àrea d’auditoria a Arthur Andersen
i ENHER-ENDESA, de planificació i control al Grup INI; i especialment a IBERIA LAE com a director de Control i Seguiment, i a PORT AVEN-
TURA com a director de Administració i Finances. Actualment és professor del Departament de Gestió d’empreses de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, i director de la càtedra URV-Empresa sobre el foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses. També col·labora amb el
CIDEM com a assessor financer en els comitès d’inversions INVERTEC i INVERNOVA.
És membre de la Comissió de principis de comptabilitat de gestió de l’ACCID i d’AECA, i ha publicat diversos articles sobre les àrees de
control de gestió, especialment vinculades al sector hoteler i de l’oci.
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Joan Ràfols Esteve, vocal 1r

Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estudis de Housing Market Analisis en el Departament d’Habitat-
ge i Desenvolupament Urbà dels Estats Units, i d’Economia Urbana a Harvard University. 
Ha estat desenvolupant la seva tasca al Ministerio de la Vivienda, i ha estat director gerent de la Cambra de Contractistes d’Obres Públi-
ques de Catalunya, director general d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, conseller de l’Institut Català del Sòl, con-
seller delegat de Vertix, SA, director general adjunt d’Immobiliària Colonial SA, del grup La Caixa. 
En l’actualitat és consultor en matèria d’Urbanisme i Habitatge. President de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Con-
seller de Landscape Grup Immobiliari del Banc Sabadell. Director d’Economia i Projeccions Urbanes, SL. 
És autor de nombrosos treballs i publicacions sobre la indústria de la construcció, habitatge i urbanisme. I ha estat membre d’anteriors
juntes de govern com a vocal del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Joaquín Trigo Portela, vocal 2n

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i Diplomat en Gestió d’Empreses i Tecnologia pel Massa-
chusetts Institute of Technology i la Universitat Politècnica de Catalunya. Director executiu de Fomento del Trabajo Nacional. Professor
titular de Fonaments d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de Barcelona.
És membre de l’Instituto Español de Analistas de Inversiones, del Consejo del Instituto de Estudios Económicos, vicepresident de la Socie-
tat d’Estudis Econòmics, i membre del Consejo Asesor de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales.
Ha estat comptador del Ministeri d’Economia i Hisenda (tres anys), consultor independent (quatre anys), director del servei d’estudis en
un banc nacional, director del departament de riscos en un banc estranger i vocal d’anteriors juntes de govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.
Ha publicat vint llibres d’economia, quaranta monografies i capítols de llibres i nombrosos articles en la premsa econòmica i revistes
tècniques.

Jordi Caballé i Vilella, vocal 3r

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, en la qual va obtenir el Premi Extraordinari de Lli-
cenciatura. Després d’exercir com economista a l’Ajuntament de Barcelona, del qual és funcionari en excedència, va anar als Estats Units,
on va obtenir el doctorat en Economia a la Universitat de Pennsilvània l’any 1989. Actualment és catedràtic a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i professor de la Barcelona Graduate School of Economics. La seva recerca principal se situa en els camps de l’Economia
Financera i la Macroeconomia.
Ha estat degà de la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UAB (2003-05). És membre de la XREA (Xarxa de Referència
d’Economia Analítica de la Generalitat de Catalunya) i del CODE (Centre Especial de Recerca de les Organitzacions i de les Decisions
Econòmiques de la UAB). Va ser secretari i tresorer de la Asociación Española de Economía (1996-99). Ha estat membre dels consells edi-
torials de diverses revistes científiques nacionals i internacionals, i del 2004 al 2006 va ser l’editor de la Spanish Economic Review.
Ha publicat la seva recerca en les revistes científiques internacionals més importants en Economia, com són Econometrica, Journal of Poli-
tical Economy, Review of Economic Studies, Economic Journal, International Economic Review, European Economic Review i Journal of
Economic Theory.

Xavier Subirats i Alcoverro, vocal 4t

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Postgrau en Perfeccionament Directiu per l’IESE. Economista assessor fiscal. Soci direc-
tor d’Amsel Assessors. Conseller independent del Consell de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró. 
Ha col·laborat activament en el Col·legi d’Economistes de Catalunya com a coordinador del Grup de Treball d’Economia del
Coneixement.

Ferran Lemus Tomás, vocal 5è

Conseller delegat de Highgrowth. Amb una llarga experiència en el sector financer i en el sector de capital risc-desenvolupament, ha inter-
vingut en més de vint-i-cinc operacions realitzades directament o com a responsable d’equip. La seva carrera professional s’ha desenvo-
lupat principalment en el sector financer en els antics bancs de Biscaia i Argentaria/Banco Exterior, on ha ocupat, entre altres càrrecs, el
de director general d’Argentaria a França i director regional a Catalunya de Banca Corporativa. Amb anterioritat va exercir com a direc-
tor general de l’empresa Catalana d’Iniciatives, SA, i va tenir l’ocasió de conèixer el món de les tecnologies avançades als Estats Units, on
va treballar durant dos anys per al Consorci de la Zona Franca (Agència de Desenvolupament), amb l’objectiu d’atreure empreses de tec-
nologia avançada cap a la Comunitat Autònoma de Catalunya. És economista per la Universitat de Barcelona, M.A. en Estudis Europeus
per la Universitat de Reading (Regne Unit) i ha seguit cursos de postgrau a la Universitat de Colúmbia (Estats Units). Té, a més, un pro-
fund coneixement del teixit empresarial català.

Pàg. 8 Informatiu de l’economista núm. 114



Emilio Álvarez Pérez-Bedia, vocal 6è 

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Central de Barcelona, MBA per ESADE i diplomat en Estudis Tribu-
taris. Exerceix com a auditor de comptes i administrador concursal.
Desenvolupa la seva activitat professional com a soci president del despatx d’auditoria i consultoria Euroaudit, SL, a més de ser professor
d’Auditoria en diversos centres. Va ser conseller de Caixa Catalunya i assessor en Relacions Institucionals del Consorci de la Zona Franca
de Barcelona. És conseller general de Caja Madrid, vocal del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona, vicepresident del Moviment
Català Europeu i membre de la Comissió Assessora de l’Institut Català de Finances.
Actualment és membre de la Junta Directiva del REA-Espanya, president de la seva comissió de Formació, vocal de la Junta Directiva de
la Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i coordinador de l’àrea de compravenda d’empreses del Grup de Treball d’E-
conomistes Administradors Concursals del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Ha format part del Comitè de direcció de la secció del
REA a Catalunya des de la seva creació, i actualment n’és el president. Ha estat membre del primer tribunal opositor a l’Examen d’Apti-
tud Professional (EAP) del ROAC i va ser conseller de la Junta de Govern en la passada legislatura.

Miquel Freire Prados, vocal 7è

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, postgrau en Gestió / Direcció Financera per la Universitat de Barcelo-
na, màster en Administració Pública per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, màster in Business Administration-MBA per l’E-
SADE, diplomat en Alta Direcció Financera per l’EAE.
Durant tres anys ha treballat en auditoria. Des de fa més de deu anys treballa al Grup Novartis, multinacional suïssa del sector farmacèutic,
en l’actualitat com a Business Process Controller per als mercats emergents (més de 60 països). Imparteix classes i conferències en esco-
les d’alta direcció empresarial i altres institucions de l’àmbit econòmic.
Ha publicat articles sobre temes d’empresa. Professor i director de l’àrea de Gestió d’empreses de l’Aula d’Economia del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya. Acreditat com a gestor de projectes de millora Six Sigma a nivell internacional. Membre del Comitè Europeu de
“Best Practices” del Grup Novartis. Integrant de grups de treball a nivell internacional (Balanced Scorecard, Corporate Governance, Bench-
marking...). Ha obtingut el reconeixement com a millor equip de finances mundial del Grup Novartis (Novartis Finance Award 2002).

Raimon Casanellas Bassols, conseller

Llicenciat en Ciències Econòmiques. Exerceix com a consultor d’empreses des del 1978, i actualment és director d’un despatx professio-
nal. Auditor inscrit al ROAC i membre del REA i del REAF. 
Ha participat en anteriors juntes de govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya i ha estat el seu representant en el Comitè de Nor-
mativa i Ètica Professional i amb responsabilitat en l’àrea d’exercici lliure. Actualment és vicepresident del Consell Directiu del REFOR
(Registro de Economistas Forenses) i president del seu Comitè de Normes. Exerceix habitualment com a administrador concursal, pèrit i
àrbitre, havent actuat com a àrbitre del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya.

Carles Puig de Travy, conseller

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, auditor de comptes, membre del Registre d’Economistes Auditors
(REA) i del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC).
És soci fundador de Horwath Auditores España, i actualment és soci responsable del departament tècnic i de Control de Qualitat de la
firma, alhora director de l’oficina de Barcelona. Pertany a l’Audit and Assurance Committee de Horwath Europa com a responsable del
departament tècnic de Horwath Espanya.
És membre del Consell Directiu del REA, del Comitè de normativa i ètica professional del Col·legi d’Economistes de Catalunya, president
del Comitè de normes i procediments del REA, membre del Grup de treball de l’ICAC per a l’elaboració de les normes tècniques d’audi-
toria, membre del Patronat de la Fundació FIASEP (l’activitat de la qual consisteix en una escola d’auditoria orientada al sector públic) i
conseller del Consell Directiu de la Secció del REA Catalunya.
És autor de diversos articles relacionats principalment amb la comptabilitat i l’auditoria, publicats en diverses revistes especialitzades. Ha
participat com a ponent en l’elaboració de diversos documents tècnics d’auditoria entre els quals podem destacar: “Recomanació tècni-
ca núm. 1 del REA sobre l’assistència de l’auditor a l’inventari físic”, “Recomanació tècnica núm. 4 del REA sobre l’auditoria de la valo-
ració del producte en curs i acabat”, “Document tècnic sobre l’auditor davant de les possibles situacions d’insolvència” i “La guia tècnica
d’ajuts públics”.
Ha impartit classes de màsters d’auditoria en diverses universitats catalanes, i ha participat en seminaris i cursets en diverses associacions
professionals.
Assíduament participa com a ponent en temes d’auditoria en congressos i actes relacionats amb la professió d’auditoria i comptabilitat.

Pilar Soldevila i García, consellera

Doctora en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per
la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora de Comptabilitat i Control de Gestió en el Departament d’Economia i Empresa de la
facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra. Directora de la Comissió de Comptabilitat de Gestió
d’ACCID component de la Comissió de Comptabilitat de Gestió d’AECA i membre de l’equip d’investigació Imaccev de la Universitat de
València. 
Adjunta a direcció general del grup Lizarran, ha estat directora financera del grup Focus i auditora amb l’auditor Joan Roca i Alibés.
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El passat dia 16 de març es va publicar en
el BOE la Llei que regula les Societats Pro-
fessionals.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha
realitzat un seguiment puntual del procés
d’aprovació d’aquesta Llei, des de la publi-
cació de l’avantprojecte de Llei fins a la
recent aprovació en el Ple del Congrés, pas-
sant pel Senat. Durant aquest temps s’han
mantingut diferents reunions tant amb con-
gressistes com amb senadors dels dife-
rents grups parlamentaris. Tant el degà com
els membres de la Junta de Govern Àngel
Segarra i Joan Casas varen entrevistar-se
primerament amb els congressistes Jaume
Pedret del PSC, J. Duran Lleida i X. Sán-
chez Llibre de CIU i Joan Puigcercós d’ERC,
i posteriorment s’han mantingut reunions
amb membres de les Comissions de Justícia
tant del Congrés com del Senat, en concret
amb els Congressistes del Grup Parlamen-
tari dels Socialistes, Antonio Hernando Vera
i Àlex Sáez, i el president de la Comissió de
Justícia del Senat Hilario Caballero Moya.

Al marge de diferents qüestions tècniques
menors el que es reclamava era, per un
costat, incorporar a aquesta Llei (per als
economistes i altres professionals) el mateix
tracte atorgat per la Disposició Addicional
1a de la Llei 22/2005, que eximia els advo-
cats de les contingències o passius amb la
Seguretat Social, conseqüència del règim de
relació mercantil establerta entre els advo-
cats i els despatxos (persona física i jurídica
que els contractava).

Per altre costat, la derogació del TR de la
Llei de l’IRPF, RDL 4/2004, i la seva substi-
tució per la Llei 35/2006 que regula el nou
IRPF, va derogar implícitament l’article
45.2 d’aquella llei i l’article 16.7 de la llei
de l’Impost de Societats que regulaven l’e-
fectivitat fiscal (és a dir la validesa) de les
retribucions establertes pels socis amb la
societat professional de forma que, quan
aquests despatxos compten amb una ade-
quada organització de mitjans materials i
personals (per exemple amb un despatx i

una persona empleada) la retribució esta-
blerta per la societat al soci s’entén efecti-
va sense que es pugui discutir o apreciar
si el seu preu ha de ser superior o inferior
al que la societat ha establert amb el seu
soci professional, per exemple, modifi-
cant-la per l’import que la societat ha fac-
turat als seus clients o el que pugui
considerar-se preu normal de mercat.

Doncs bé, malgrat les nostres accions i en
alguns casos fins i tot comptant amb una
molt bona recepció de les nostres propos-
tes, finalment aquestes no han prosperat.
No cal dir que la Junta de Govern expres-
sa el seu descontent i malestar per no
haver pogut fer efectives les propostes de
modificació. La primera perquè és del tot
discriminatori envers els altres col·lectius
professionals que no siguin advocats. 

Quant a la segona, perquè la raó que final-
ment ens van donar adduïda per Hisenda
és una fal·làcia. El frau fiscal no és tot allò
que passa per comptabilitat i és revisable
per Hisenda, i menys quan la tributació
d’un professional que factura directament
(43% si està al tipus marginal) i la d’una
societat i el seu soci (42,8%, resultat de
sumar al 30% de l’IS i el 18% dels dividends
–és a dir 70– que pot distribuir la societat
professional als seus socis) és la mateixa.
El frau fiscal és detectar les operacions
que es paguen amb diner negre o que per
qualsevol altra forma no s’incorporen a la
comptabilitat o als registres d’ingressos
que són fiscalment obligatoris, però no les
operacions que estan comptabilitzades i
són susceptibles de valoració i revisió per
part d’Hisenda.

No obstant això, l’anterior Junta de Govern
no dona per perdudes les seves aspira-
cions i està fent gestions prop del Congrés
i de nou amb tots els partits polítics de
Catalunya, amb representació parlamentà-
ria, per tal que s’incloguin aquestes modi-
ficacions legals en el projecte de Llei de
l’Estatut del Treballador Autònom o en
alguna altra llei en tramitació.
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Notícies

Aprovada la Llei de Societats Professionals 
pel Congrés de Diputats: Gestions fetes 
per la Junta de Govern i programació 
d’activitats i serveis

Podeu consultar els plantejaments i posi-
cionament de la Junta de Govern en rela-
ció a aquests dos temes a les pàgines
següents d’aquest Informatiu.

Finalment, informar-vos que la Junta de
Govern també és conscient que aquesta
Llei pot comportar un enrenou en tots
aquells que esteu exercint mitjançant una
societat, i per aquest motiu està preparant
tota una sèrie d’actes i jornades informa-
tives a més de demanar a l’assessoria jurí-
dica i a la secretaria tècnica del Col·legi
que dissenyin un servei d’atenció i asses-
sorament a les actuals societats.

L’assemblea 
de col·legiats autoritza
la Junta de Govern 
a comprar un immoble
per ubicar-hi la futura
seu del Col·legi 
d’Economistes de
Catalunya a Barcelona
El passat 27 de març es va celebrar l’as-
semblea extraordinària de col·legiats, amb
una gran assistència, en la qual es va acor-
dar autoritzar la Junta de Govern a nego-
ciar i comprar, en el seu cas, l’immoble
situat a Via Augusta 56 / Gal·la Placídia, 32
per construir-hi posteriorment un edifici
emblemàtic com a futura seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Barcelona. 

El degà Artur Saurí i el tresorer de la Junta
de Govern, Àngel Segarra, van ser els enca-
rregats de presentar el projecte als col·legiats. 

Van informar que el projecte contemplava
la construcció d’un immoble de 2.100 a
2.477 m2, repartits en planta soterrani més
planta baixa i 4 o 5 plantes d’alçada. Va
comentar que aquest era un projecte que
la Junta de Govern feia temps que treba-
llava, ja que la seu actual s’havia fet peti-
ta i limitava molt el desenvolupament del
Col·legi; que el projecte que es proposava
era una oportunitat que se’ns presentava
per tenir un edifici visible; que el cost era
inferior a altres alternatives que s’havien
estudiat; i que el finançament era factible
sense sol·licitar una derrama als col·legiats
i sense que calgués incrementar les quo-
tes col·legials.

Finalment van comentar que l’operació no
era encara segura, ja que falta negociar
determinats aspectes. i que l’Ajuntament
de Barcelona autoritzi el projecte i l’edifi-
cabilitat presentada.
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
col·labora amb altres col·legis professionals 
per millorar el marc i les actuacions 
professionals dels economistes 
A instància de la secció del REA a Catalunya, la Junta de Govern va aprovar el
document tècnic: “El auditor ante situaciones de posible insolvencia y de
obligatoriedad de solicitar la declaración de concurso por parte de la enti-
dad auditada” 

Aquest document ha estat elaborat conjuntament per les tres corporacions repre-
sentatives dels auditors a Catalunya: Col·legi de Censors Jurats de Comptes,
Col·legi d’Economistes de Catalunya (Secció del REA a Catalunya) i Col·legi de
Titulars Mercantils de Barcelona, les quals s’encarregaran de distribuir-lo entre
els seus membres i de fer-lo arribar als jutges del mercantil.

Aquest document té com a finalitat donar una guia d’actuació als auditors per
tal de detectar possibles situacions d’insolvència de fet o imminent, i les seves
conseqüències i possible tractament tant en el seu treball com en l’informe de
l’auditor. 

Així, aquesta guia permet que l’auditor analitzi els riscos per a l’auditor tant en
els processos d’acceptació del client com en la planificació i l’execució del tre-
ball d’empreses en concurs, i aportar suggeriments i proposta de procediments
que li han de permetre evidenciar adequadament en els seus papers de treball
les situacions indicades. 

Podeu accedir al document mitjançant l’apartat de la secció del REA de la pàgi-
na web del Col·legi d’Economistes de Catalunya: http://www.economistes.com.

D’altra banda, a instància del Grup de treball d’economistes administradors
concursals, la Junta de Govern ha aprovat també un altre document que ha
estat elaborat conjuntament pel nostre Col·legi i pels col·legis d’advocats 
de Barcelona, de censors jurats de comptes de Catalunya i titulats mercantils de
Barcelona. 

El document, que es titula Informe de las corporaciones que agrupan a los
profesionales que actúan como Administradores Concursales sobre la apli-
cación del nuevo marco concursal, sus principales deficiencias y las diferen-
tes propuestas motivadas para su subsanación, analitza la implementació de
l’actual Llei Concursal, després de dos anys de la seva existència, i posa en
evidència que la seva aplicació és contrària a l’esperit que el legislador va
voler donar a aquesta reforma. L’informe contrasta nombroses deficiències en
l’aplicació del nou marc concursal que dificulten l’exercici als professionals
d’ençà que va entrar en vigor la Llei 22/2003 Concursal fa dos anys, i que
podrien provocar en un futur manca de professionals especialitzats. Per això,
els quatre col·legis esmentats demanen una reflexió acurada sobre la implan-
tació de la Llei Concursal i la possibilitat d’introduir modificacions en diversos
aspectes de la normativa.

Aquest document també es pot consultar a la web del Col·legi, en l’apartat del
Grup de Treball d’Administradors Concursals.

Avanç de programació
de la Jornada dels
Economistes

El proper 8 de novem-
bre tindrà lloc l’edició
de la Jornada dels Eco-
nomistes, en el marc de
l’Hotel Fira Palace. La
Jornada d’aquest any
girarà sobre el tema

“Els economistes i la realitat social”.
Constarà de setze sessions. 

“Canvi climàtic”
Coordinador: Josep Maria Salas

“Els efectes de la globalització sobre 
el nivell salarial”
Coordinador: Jordi Caballé

“L’habitatge social”
Coordinador: Agustí Jover

“Responsabilitat social de les empreses”
Coordinador: Joan Fontrodona

“El sistema de protecció social de 
la dependència: reptes i oportunitats”
Coordinador: David Casado

“Avaluació i eficiència de la despesa
pública en política social”
Coordinador: Jacint Ros

“Cohesió social, creixement econòmic
i les tres K (capital humà, públic i
social)”
Coordinador: Jordi Pons

“El 4t món a casa nostra”
Coordinador: Arcadi Oliveres

“Nou Pla comptable”
Coordinador: Juan Luis Domínguez

“Comptabilitat i Auditoria 
en el sector públic”
Coordinador: Secció REA Catalunya

“El debat sobre la conveniència o
no de l’Impost sobre Successions”
Coordinador: Ignacio Cornet

“Quin model d’Agència Tributària cal?”
Coordinador: Ricard Viña

“El sector farmacèutic: interessos
econòmics i socials contraposats?”
Coordinador: Joan Ramon Borrell

“Un tema sobre la MIFID: innovacions
en el mercat i en els intermediaris 
financers i repercussions en els inversors”
Coordinador: Josep Maria Antúnez

“L’energia a Europa”
Coordinador: Xavier Mena

“Projecció a l’exterior de Catalunya:
visió de directius catalans”
Coordinador: Àngel Hermosilla

Uns dies abans de la celebració de la
Jornada a Barcelona tindrà lloc la sessió
de les jornades a les seus territorials del
CEC de Tarragona, Lleida i Girona,
organitzades conjuntament amb les uni-
versitats respectives.





Nova Comissió, Comissió d’Organització 
i Sistemes d’Informació (OSI), amb el suport
de l’ACCID
El passat mes de febrer la Junta de Govern va acordar constituir la Comissió d’Or-
ganització i Sistema d’Informació (OSI), a partir de la proposta dels col·legiats
Francesc Reguant, Josep Gallart i Xavier Verge.

Té com a finalitat potenciar l’estudi de les estructures i dinàmiques organitzati-
ves de l’empresa amb el suport de les tecnologies de la informació i la comuni-
cació, promovent la difusió de les propostes i del debat vers sistemes de gestió
més eficients, així com evidenciar entre economistes i gestors d’empresa la
necessitat de dirigir des d’un coneixement suficient els sistemes d’informació per
a la gestió de l’empresa, i conseqüentment, impulsar les actuacions que perme-
tin fer un salt qualitatiu en aquesta direcció a aquest col·lectiu professional.

Per aconseguir-ho té plantejats els objectius següents:
– Valorar el paper de l’organització de l’empresa amb l’objectiu de l’eficàcia i la

qualitat de gestió, articulant de forma coherent i sinèrgica l’àmbit de les tec-
nologies de la informació i la comunicació (TIC), un element bàsic per assolir
els objectius esmentats.

– Potenciar el coneixement dels sistemes d’informació per a la gestió entre els
economistes i gestors d’empresa.

– Potenciar la inclusió de la informàtica per a la gestió de l’empresa en els pro-
grames docents d’universitats d’economia i escoles de negocis.

– Donar a conèixer les experiències més representatives d’organització de siste-
mes de gestió amb l’ús de les TIC.

– Aportar una opinió i informació independent davant la multiplicitat de propostes.
– Intercanvi de coneixements entre els membres de la Comissió.
Que durà a terme mitjançant:
– L’organització i/o promoció de jornades i conferències sobre continguts teòrics,

tendències de futur i experiències de les TIC aplicades a la gestió d’empresa.
– L’impuls de l’organització de cursos a escoles de negoci i universitats.
– L’organització de jornades de contrast on diversos proveïdors debaten sobre

un problema concret aportant les seves pròpies solucions.
– La realització d’una enquesta entre economistes, socis de l’ACCID i altres col·lec-

tius de gestió d’empresa sobre l’aplicació real, la cultura, l’organització i les dinà-
miques de treball en relació als sistemes d’informació per a la gestió de l’empresa.

– Oferir informacions rellevants i enllaços qualificats a través de la web del
Col·legi d’Economistes en relació a aquest tema. 

– Promoure la redacció d’articles i publicacions monogràfiques sobre el tema
de referència.

Aquesta comissió, que ja porta un temps funcionant sota el paraigua de l’AC-
CID, es reunirà, preferentment, el segon dijous de cada mes de les 19.45 h a les
21.45 h per tractar un tema concret d’interès i efectuar un seguiment de les acti-
vitats i actuacions previstes i realitzades.

El Col·legi millora 
el seu pla d’avantatges
amb un nou acord

Liberty Segu-
ros, a través
del seu Canal
Directe Regal,

ha signat un acord pel qual la companyia
ofereix a tots els col·legiats les seves asse-
gurances d’automòbil, llar i motocicleta
en unes condicions avantatjoses en preu i
cobertura.

Amb aquest acord, el Col·legi pretén
millorar el pla d’avantatges que ofereix als
seus col·legiats.

Els descomptes seran d’un 10% en les
assegurances mencionades, i a més Regal
posa a l’abast del col·legiat una web
específica per a tarificar i contractar,
www.regal.es/economistes.htm, oferint a
més un 7% de descompte addicional si es
contracta Regal auto en línia.

Es pot trobar més informació en la pàgina
web del Col·legi en la secció avantatges
del carnet col·legial.

Nous consellers 
directius del REA 
i del REAF

Els dies 21 i 22 de
febrer van tenir
lloc en la seu del
Consejo General
de Colegios de
Economistas de
España els actes
de presa de pos-

sessió dels nous membres escollits per
formar part dels consells directius del
Registro de Economistas Auditores, REA,
i del Registro de Economistas Asesores
Fiscales, REAF. 

En el primer d’ells, celebrat el 21 de
febrer, Efrén Álvarez va renovar el seu
càrrec com a president del REA, i Carles
Puig de Travy i Emilio Alvarez, de la sec-
ció del REA a Catalunya, van ser designats
vocals del Consejo Directivo.

En el segon dels actes, celebrat el dia 22
de febrer, Jesús Sanmartín, degà en l’actua-
litat del Colegio de Asturias, va ser nomenat
president del REAF en substitució de Valen-
tí Pich, i Josep Maria Coma, vicepresident
de la Comissió d’Assessors Fiscals, conti-
nua formant part del seu consell directiu.
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I. Introducció

Les relacions entre una societat professional i els seus socis són extraordinàriament
riques i complexes, i s’hi poden trobar moltes situacions casuístiques, encara que prin-
cipalment podríem resumir-les en els tipus següents:
1.- La de la societat professional que té un soci únic, propietari al 100% de les accions o

participacions, amb estructura empresarial o sense, és a dir, comptant almenys per a
l’exercici de les seves activitats professionals amb un local que unes vegades serà de
propietat i d’altres de lloguer, i empleats, com serien una secretària, un o diversos
ajudants o auxiliars, etc.

2.- La d’una societat professional o un despatx que compta amb diversos socis i que
tindrà o no altres associats, però que entre els socis, per raó de la seva antiguitat,
nombre més gran de clients, consecució d’objectius, etc., tenen unes regles de factu-
ració, per exemple una quantitat fixa a compte dels beneficis, o un percentatge de la
facturació als clients i, posteriorment, una participació en beneficis determinada en
la seva participació accionarial o no.

3.- I, encara que amb això no acabarem la totalitat de situacions, la d’una societat amb
professionals socis que tenen una determinada retribució fixa i una participació en
els beneficis de la societat, en el despatx dels quals també treballen altres professio-
nals, uns associats, és a dir, que tenen dret a una participació en la facturació o bene-
ficis dels clients en què intervenen, i altres simplement empleats amb una retribució
prèviament determinada.

D’altra banda, la societat factura els serveis professionals prestats per aquest conjunt de
professionals, encara que normalment sempre sota la direcció o responsabilitat d’un
dels socis del Despatx.

En aquesta situació, què hauríem d’entendre com a retribució de mercat dels socis de la
societat professional?
1.- El que aquesta societat ha facturat al seu client final.
2.- El preu hora que té assignat el soci multiplicat pel nombre d’hores que ha incorre-

gut en la prestació dels serveis al seu client.
3.- La retribució fixa i variable que percep el professional associat o responsable del

client que ha desenvolupat el treball tècnic però que no té la confiança del client
perquè aquesta correspon al soci del Despatx que el va captar com a client.

4.- La retribució fixa que percep el professional empleat que ha realitzat principalment
el treball sota la revisió del professional responsable del client i la supervisió del soci
del client.

5.- Una mitjana de tots els anteriors?, cobrant més que ningú n’hi ha prou?, la mitjana
de rendes dels professionals que operen al nostre país?, qualsevol altre que li sembli
a la Inspecció preu de mercat? 

O considerarem que les relacions de propietat i de col·laboració i fins i tot d’ocupació
són tan variades i casuístiques que totes elles són retribucions de mercat?

II. Tractament fiscal d’aquestes retribucions

Fins a l’any 2003 que, en virtut de la Llei 44/1978 primer i de les diverses normes que
van regular fins a l’any 2002 les societats professionals, aquestes, quan complien cer-
tes condicions i requisits, tributaven en el règim de transparència fiscal, amb la qual
cosa la totalitat dels beneficis de la societat s’imputaven als seus socis. Aquesta era una
situació tècnicament difícil d’entendre, ja que per què qualsevol altra societat, princi-
palment quan aquesta era de soci únic o de socis familiars, no estava afectada per les
normes de transparència fiscal obligatòria, i al contrari les societats professionals sí que
ho estaven?

El nostre legislador va acabar amb aquesta discriminació l’any 2003 en suprimir el
règim de les societats transparents, incloent les societats professionals en el règim
general.

No obstant això, quan es va derogar aquest règim, el nostre legislador, essent conscient
de la varietat i la casuística de les relacions existents entre una societat professional i els
seus socis, va establir unes normes –art. 45.2 del T.R. de la Llei de l’RPF, i art. 16.4  del
T.R. de la Llei de l’I.S.– que consideraven efectives les retribucions satisfetes per aques-
tes societats als seus socis, fossin les que fossin les retribucions acordades, exigint però
que aquestes societats tinguessin estructura empresarial o mitjans amb què desenvolu-
par la seva activitat.

No obstant això, la Llei 36/2006, que regula l’Impost per a l’any 2007 i següents ha dero-
gat la dita disposició, la qual cosa produirà com a conseqüència que aquestes societats
i els seus socis quedin subjectes a la subjectivitat i arbitrarietat dels Inspectors d’Hisen-
da que les revisin. En definitiva, una situació d’inseguretat jurídica total davant de l’Ad-
ministració Tributària.

Això és especialment més greu si és possible en la nova regulació de les societats pro-
fessionals que recentment s’ha aprovat a les Corts Generals, ja que s’estableix que
l’entrada i la sortida de socis d’aquestes societats podrà realitzar-se pel valor nominal
o el valor teòric comptable de les accions o participacions d’aquestes societats amb
independència del seu valor real o de mercat, com ho disposen les normes compta-
bles i fiscals aplicables a la resta de societats. Basant-se en això els professionals i les
seves societats hauran d’optar per no donar aplicabilitat a les normes establertes per
la seva nova Llei reguladora, o haver d’afrontar les conseqüències fiscals que això
suposa.

Sobra dir que aquestes conseqüències són greus, ja que, al nou soci, se li podrà valorar
que ha rebut una donació de la resta de socis tributable en l’I.S.D. com si es tractés d’una
donació entre estranys, i al que es jubila que li subjectin a l’IRPF unes plusvàlues no
obtingudes realment.

Això és especialment preocupant quan les correccions de valor entre persones vincula-
des quedaran subjectes amb independència que es produeixi o no una menor tributació
en el conjunt de les persones vinculades intervinents, a la imposició d’una sanció del
15% de la diferència de valor que determini Hisenda.

III. Proposta que se sotmet a la consideració 
de les Corts Generals

La proposta que la nostra Entitat sotmet a la consideració de les Corts és que en la nova
Llei que regula l’estatut del treballador autònom es torni a reintroduir la regulació ante-
rior que s’adjunta a aquest informe, de manera que, en el cas dels despatxos que tinguin
organització empresarial suficient, els socis tinguin en relació amb les seves relacions i
retribucions de les seves societats professionals l’adequada seguretat jurídica que ha d’o-
perar en un sistema tributari modern que és peça clau de l’Estat de Dret amb què comp-
ta la societat espanyola del segle XXI.

Basant-nos en l’anterior, es proposa incorporar a l’article 41 de la Llei de l’IRPF i a l’ar-
ticle 16 de la Llei de l’Impost sobre Societats les redaccions següents:

Llei de l’IRPF
“En el cas que l’operació vinculada amb una societat correspongui a l’exercici d’ac-
tivitats econòmiques o a la prestació de treball personal per persones físiques, aques-
tes hauran d’efectuar la seva valoració en els termes previstos en l’article 16 del text
refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, quan impliquin un augment dels seus
ingressos.
En aquest cas, també l’entitat procedirà a realitzar la dita valoració als efectes de l’Im-
post sobre Societats.
En tot cas, s’entendrà que la contraprestació efectivament satisfeta coincideix amb el
valor normal de mercat en les operacions corresponents a l’exercici d’activitats profes-
sionals o a la prestació de treball personal per persones físiques a societats en què més
del 50 per cent dels seus ingressos procedeixin de l’exercici d’activitats professionals,
sempre que l’entitat compti amb mitjans personals i materials per al desplegament de
les seves activitats.”

Llei de l’Impost de Societats
“En tot cas, s’entendrà que la contraprestació efectivament satisfeta coincideix amb
el valor normal de mercat en les operacions corresponents a l’exercici d’activitats
professionals o a la prestació de treball personal per persones físiques a societats en
què més del 50 per cent dels seus ingressos procedeixin de l’exercici d’activitats pro-
fessionals, sempre que l’entitat compti amb mitjans personals i materials per al des-
plegament de les seves activitats.”

Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Barcelona, 4 de març del 2007

Ponent: Àngel Segarra i Ferré

Tractament d’operacions vinculades en el cas de les relacions 
entre els socis i les societats professionals



Comentaris al projecte de Llei de l’Estatut 
dels treballadors autònoms 

Els últims mesos hem assistit a una nombrosa i important activitat parlamentària rela-
cionada amb l’exercici de les professions liberals: (i) la Disposició Addicional 1a de la
Llei 22/2005 que ha configurat la relació professional dels advocats dependents d’altres
advocats com una relació laboral de caràcter especial, regulant la seva inclusió en el
Règim General de la Seguretat Social; (ii) La Llei de Societats Professionals; i (iii) el
Projecte de Llei de l’Estatut dels Treballadors Autònoms.

Aquesta activitat legislativa, això no obstant, no ha seguit un tractament igual i uni-
forme del règim jurídic a què han de sotmetre’s els professionals en l’exercici de la seva
activitat.

Així, en un primer moment, la Disposició Addicional 1a de la Llei 22/2005 va venir a
exigir la conversió en relació laboral de caràcter especial únicament a les relacions pro-
fessionals existents entre advocats que prestin serveis retribuïts per compte d’altri i dins
l’àmbit d’organització i direcció del titular d’un despatx d’advocats, individual o
col·lectiu (i) sense exposar el fonament legal en què es va basar tal exigència, ni les
raons de justícia que van originar la norma1; i (ii) sense que la limitació al dit col·lec-
tiu de professionals tingui, al nostre parer, cap justificació.

Tot això, sense parlar de la injustícia i el greuge comparatiu que suposa per a la resta
de professionals considerar vàlides i consolidades les cotitzacions realitzades abans de
la promulgació de la dita norma pels advocats contractats per un despatx d’advocats i
no els de la resta de col·lectius professionals o fins i tot els dels mateixos advocats con-
tractats per economistes o altres despatxos professionals. Tothom sap que, fins avui,
molts professionals han desenvolupat usualment la seva activitat com a autònoms
(cotitzant en conseqüència a la Seguretat Social en el règim d’autònoms quan no a la
seva pròpia mútua, la qual cosa els excloïa de cotitzar a la Seguretat Social) perquè és
aquesta figura la que millor s’adapta a les exigències del desenvolupament d’aquest
tipus de professions i als principis ètics i deontològics que els són propis, si bé la figura
del treballador autònom i el sistema de cotitzacions aparellat sembla estar actualment
no sols posada en qüestió, sinó d’alguna manera, fins i tot perseguida. I no creiem prou
justificat pel nostre legislador ni l’exclusió del règim propi d’aquests professionals que
és el d’autònoms, i moltíssim menys que l’“indult” consagrat per als advocats no es
faci extensiu (i) als advocats que desenvolupen la seva professió per a un altre tipus de
despatxos (per exemple economistes); i (ii) a tots els professionals. 

En un segon moment, la Llei de Societats Professionals, aplicable, aquest sí, a totes les
professions, ratificant el caràcter liberal intrínsec d’aquest tipus d’activitats, el codi
deontològic propi de cadascuna d’elles i el sistema de responsabilitat civil que els és
específic, ha vingut a establir que els professionals no socis de societats professionals,
sigui quin sigui el règim laboral a què se sotmetin (laboral o mercantil), seran res-
ponsables davant dels clients de la tasca que desenvolupin en l’exercici de la seva acti-
vitat, una afirmació que, al nostre parer, confirma el contingut de l’estatut propi de les
professions liberals.

Finalment, el Projecte de Llei de l’Estatut dels Treballadors Autònoms, en reconèixer i
regular en el seu Capítol III la figura del treballador autònom econòmicament depen-
dent2, ha exclòs expressament de l’àmbit d’aplicació de dita nova figura els “profes-
sionals que exerceixin la seva professió conjuntament amb altres en règim
societari o sota qualsevol altra forma jurídica admesa en dret”, sense justificar de
cap manera la dita exclusió i el tractament diferenciat, i sense que existeixi tal justifi-
cació, siguin aquests socis o associats de la dita societat.

Així, al nostre parer, tot professional, per definició, i d’acord amb les particularitats prò-
pies de la seva activitat, ha de desenvolupar les seves funcions amb autonomia funcio-
nal, decidint individualment i d’acord amb la deontològica pròpia de la seva professió
com presta els seus serveis, essent en tot cas individualment responsable de les decisions
adoptades i dels actes realitzats. Per això, l’activitat exercida per professionals ha de
considerar-se en tot cas com l’exercici d’una activitat per compte propi, amb inde-
pendència de la forma o l’import de la retribució acordada, i per tant, emmarcada en
l’àmbit dels treballadors autònoms, siguin aquests econòmicament dependents o no.
Això és especialment cert quan aquests professionals tenen una carrera professional
que depèn de la seva progressió al despatx, i que, a mesura que van incrementant les
seves responsabilitats, que les tenen des del primer moment, van progressant en la seva
carrera i retribució cap al lloc de soci de la societat, sovint rebent, abans d’arribar a
soci, percentatges de la facturació o del benefici de les seves activitats professionals per-
sonals que fan que la mateixa estigui més pròxima a la situació d’un treballador per
compte propi amb assumpció personal del risc i ventura de les seves activitats que no
la de l’empleat o treballador per compte d’altri pròpiament dit, que únicament percep

un sou i a vegades alguna retribució o incentiu variable, normalment condicionat o
relacionat també amb el sou.

D’altra banda, el seu horari, a diferència dels treballadors ordinaris, és condicionat (en
molts casos, ampliat) per activitats que realitza en el seu propi interès personal, enca-
ra que també redundin en interès del despatx, com són la formació permanent que ha
d’anar adquirint per mantenir els seus coneixements, les activitats de divulgació i
investigació pròpies de la seva formació que es manifesten en articles tècnics o doctri-
nals que es publiquen en mitjans de comunicació generals o especialitzats, i realitza-
ció de classes i/o conferències en centres o fòrums on s’atenen i promocionen les
activitats professionals.

Tot això d’aquesta manera, tret que el professional en qüestió exerceixi realment la
seva activitat com un treballador per compte d’altri, d’acord amb l’article 1.1 de l’Es-
tatut dels Treballadors, en aquest cas no tindrà cap marge de discrecionalitat en la seva
activitat i horari, tindrà un sou convingut, uns increments pròxims a l’IPC, molt poca
per no dir cap autonomia ni responsabilitat professional, ni participació en els ingres-
sos o beneficis de la seva activitat, conforma l’activitat professional del col·laborador o
associat a un despatx professional que compta amb aquesta carrera professional, com
la d’un treballador per compte propi o autònom que sí que reuneix aquestes caracte-
rístiques d’independència i liberalitat en la seva professió, encara que estigui vinculat
amb altres professionals.

En aquest sentit, proposem eliminar de l’apartat 11.3 del Projecte de Llei de l’Es-
tatut dels Treballadors Autònoms l’exclusió dels professionals que exerceixin la
seva professió conjuntament amb altres en règim societari o sota qualsevol altra
forma jurídica d’associació admesa en dret, de manera que sigui possible la for-
malització de la seva relació professional d’autònom dependent i, per tant, la seva
cotització al règim especial dels treballadors autònoms de la Seguretat Social.

I, en el cas que no es reconegui el que s’ha exposat anteriorment, sol·licitem que
el mateix règim previst per als advocats que presten serveis en despatxos d’ad-
vocats s’estengui a la resta de professions liberals, ja que no existeix, al nostre
parer, cap circumstància que justifiqui un tractament diferenciat dels advocats respec-
te de la resta de professionals. En aquest sentit, hauria de regular-se una relació labo-
ral especial dels professionals en general, que prestin els seus serveis en qualsevol
societat o persona física professional, considerant vàlides i consolidades les cotit-
zacions realitzades fins avui pels esmentats professionals, tant si van ser fetes al
règim general com al règim especial dels treballadors autònoms de la Seguretat
Social, igual que al seu dia es va fer per als advocats. 

Cal prendre nota que un dels principis vertebrals de l’Estat de Dret en què pretenem
enquadrar-nos és el d’igualtat davant la Llei (articles 1.1, 9.2 i 14 de la nostra Consti-
tució Espanyola), de manera que els nostres poders públics han de dirigir la seva actua-
ció en el sentit d’intentar aconseguir una igualtat real entre tots els ciutadans. I la dita
igualtat ha de ser jurídica, formal i material, de manera que únicament s’estableixin
tractes diferenciats per a aquelles situacions de fet o de dret que realment siguin dife-
rents. I al nostre parer, no hi ha cap motiu que justifiqui un tractament diferenciat dels
advocats respecte de la resta de professionals, o dels autònoms industrials o comercials
respecte dels autònoms professionals. Tot això és una discriminació per raó de la pro-
fessió que el nostre col·lectiu recorrerà fins a arribar, si és necessari, al Tribunal Cons-
titucional en defensa dels legítims interessos dels seus col·legiats.

Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Barcelona, 12 de març de 2007

Ponent: Àngel Segarra i Ferré

1 S’ha de tenir en compte que d’acord amb la jurisprudència social del Tribunal Suprem, les rela-
cions professionals havien de ser considerades laborals en el cas de reunir les característiques prò-
pies de les relacions laborals, és a dir, ajenidad i dependència.

2 Segons l’article 11.1 del Projecte de Llei de l’Estatut dels Treballadors Autònoms, “Els treba-
lladors autònoms econòmicament dependents són els que realitzen una activitat econòmica o
professional a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una per-
sona física o jurídica anomenada client, del qual depenen econòmicament ja que en perceben,
si més no, el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d’activitats econòmiques o pro-
fessionals.”
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Jordi Conejos
Han estat sis anys al capdavant del
Col·legi d’Economistes de Catalunya,
quin balanç ens pot fer, d’aquesta
etapa?
És un balanç molt positiu. El Col·legi ha
seguit una trajectòria de ser útil i prestar
serveis de qualitat als economistes cata-
lans i, a més, tant el Col·legi com els eco-
nomistes hem anat guanyant prestigi i
reconeixement en la societat. Aquest pro-
cés és el que ha caracteritzat el Col·legi i
la professió els darrers 25 o 30 anys i, per
tant, em sento molt orgullós d’haver-hi
format part d’una manera activa els
darrers anys.

Quina creu que ha estat la seva apor-
tació personal i de la seva Junta?
La primera qüestió que m’agradaria
remarcar és que les aportacions no són
del degà, sinó que són, com a mínim, de

la Junta, i també de molts economistes
que, sense formar part dels òrgans de
govern, participen i fan possible tot allò
que es fa i s’impulsa des del Col·legi.
Això, que pot semblar una frase retòrica,
no ho és i no ho ha estat, i explica la
capacitat d’aglutinar que el Col·legi té i ha
tingut.
Però, en referència a aportacions específi-
ques d’aquests darrers anys, m’agradaria
destacar-ne de dos tipus. Les primeres fan
referència a qüestions concretes de les
activitats i els serveis del Col·legi, entre les
quals la consolidació de la Jornada dels
Economistes, que suposa un referent a
Catalunya, el paper i el prestigi en l’ela-
boració de notes d’opinió i valoració dels
economistes sobre la situació econòmica,
l’elevat nivell de qualitat de l’Aula d’Eco-
nomia, plataforma bàsica per a l’actualit-
zació permanent dels professionals en un
entorn tan exigent i competitiu, el funcio-
nament de les seus de Tarragona, Lleida i
Girona que donen un ple sentit al
Col·legi, i l’eixamplament dels serveis del
Col·legi als nous àmbits professionals que
han anat apareixent (administradors con-
cursals, medi ambient, etc.). En segon
lloc, les relatives a actuacions més estruc-
turals que defineixen el model de Col·legi
que volem. Aquí en destacaria dues: el
funcionament del Comitè de Normativa i
Ètica Professional (CNEP) i la consolidació
patrimonial del Col·legi. Els darrers sis
anys hem comprat les noves seus de
Tarragona i Lleida, i fa unes setmanes que
hem signat una opció de compra per la
nova seu de Barcelona.

Hi ha algun tema que pensi que li
queda pendent?
Sempre queden temes pendents i és bo
que així sigui, perquè han de ser les
prioritats de la propera Junta. El més
important és augmentar el nombre de
col·legiats. Un Col·legi més gran ens per-
metria fer millor i més de pressa moltes

més activitats per als economistes i tenir
més presència positiva en la societat.

De quina acció o iniciativa està més
orgullós?
Del que em sento més orgullós és d’haver
format part d’unes juntes on hem treballat
en equip i on hi ha hagut un enorme
compromís de servir al Col·legi. Prova
d’això ha estat el bon clima de treball i la
tranquil·litat institucional per fer tot allò
que hem pensat que calia fer. Per a mi ha
estat el més important, i és del que em
sento més orgullós.

Com es planteja el seu futur en endavant?
Com sempre ho he fet. Tenir il·lusió per
fer coses, ser curiós per aprendre i actuar
d’acord amb els meus principis. El dega-
nat no era un objectiu, ha estat una part
d’un procés que es va iniciar fa 15 anys,
quan vaig entrar en una Junta del Col·legi,
i també aquí veient la trajectòria profes-
sional i personal dels degans anteriors,
crec que són un exemple excel·lent per
constatar que es poden i s’han de fer mol-
tes altres coses més enllà del Col·legi. 

Té algun consell per al nou degà?
Els darrers sis anys, he estat jo el qui ha
après molt de l’Artur Saurí. És una
excel·lent persona, un gran economista, i
té molta il·lusió. Ho té tot per fer-ho bé. 
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Gent de casa

Relleu en la Junta de Govern
Després de sis anys al capdavant del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Jordi Conejos deixa el càrrec per donar pas
a una nova Junta encapçalada per Artur Saurí, vicedegà fins al moment i proclamat nou degà oficialment el 27 de
març, després que es presentés aquesta com a única candidatura. La nova Junta de Govern, amb voluntat continuis-
ta, té per endavant una etapa que vindrà protagonitzada pel canvi de seu i per la voluntat de seguir mantenint un
paper destacat en la societat.



Artur Saurí
Acaba d’obrir una etapa de tres anys
al capdavant del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, quins objectius s’ha
plantejat?
Com a primer objectiu, la Junta que
encapçalo i jo mateix voldríem millorar
en la mesura que puguem l’actual brillant

trajectòria del Col·legi, la qual cosa es
tradueix a fer professió, ajudar els
col·legiats en la definició de la professió,
oferir formació continuada a través de
cursos, i també a fer Col·legi, fer que els
col·legiats hi participin, que el visquin i
que se’l sentin com a cosa seva. Penso
que no pot ser que un col·legiat es pre-
gunti passivament què li pot donar el
Col·legi, sinó que ha de mirar que el seu
Col·legi li doni el que es mereix. En defi-
nitiva, ens plantegem fer professió i fer
Col·legi.

Vostè ha estat vicedegà els darrers
anys, per què decideix presentar-se
com a degà? 
De fet, he estat vicedegà durant sis anys,
però ja en feia dotze que era membre de
la Junta de Govern. Per tant, es tracta
d’una llarga trajectòria als òrgans de
govern del Col·legi que ha culminat amb
la màxima representació dels economis-
tes, que és ser degà. Veritablement, signi-
fica un gust per a mi seguir col·laborant
estretament amb aquesta institució i fer-ho
els propers sis anys.

Quina aportació pensa que faran vostè
i la seva Junta durant la legislatura? 
En primer lloc, he de dir que es tracta
d’una Junta de continuïtat que, per tant, i
sobre aquesta base, vol aportar al
col·legiat un projecte que s’ha perseguit
durant molt de temps. Em refereixo al
nou local del Col·legi que estrenarem en
breu i que eliminarà l’actual asfíxia que
la insuficiència d’espai ens provoca
actualment per desenvolupar la nostra
activitat diària. El nou model col·legial
que suposarà la nova seu, que quadru-
plica en superfície l’actual, millorarà els
serveis que s’ofereixen i l’atenció al
col·legiat, un projecte, això sí, que és una
fita assolida per l’anterior Junta de
Govern i que la nova Junta durà a terme,
finalment.

Quin creu que ha de ser el paper del
Col·legi en la societat?
El Col·legi ha de ser el vehicle a través
del qual els economistes es poden inte-
grar en la societat i participar-hi. Crec
que ha de ser la veu dels col·legiats en
la societat civil, i ha de participar de les
seves principals preocupacions mit-
jançant les enquestes que realitzem
periòdicament per saber el sentir dels
ciutadans.

Quins canvis hi haurà respecte a l’an-
terior Junta de Govern?
Com ja he assenyalat, aquesta és una
Junta de continuïtat, però he d’indicar
que en la composició de la nova forma-
ció, amb setze membres, hi ha cinc incor-
poracions noves que substitueixen cinc
vocals que han deixat la Junta per motius
personals. Tot i ser continuista, els cinc
nous membres de Junta estan molt impli-
cats en la gestió del Col·legi i han entrat
amb el desig de millorar-la.

Com valora l’antiga Junta?
Com que n’he estat membre destacat, la
meva valoració no pot deixar de ser posi-
tiva, ja que he viscut molt de prop totes
les inquietuds, raó, a més, per la qual vol-
dria fer una menció especial i valorar la
feina que ha realitzat i, especialment, la
de l’ex-degà, Jordi Conejos.

Lidia Alcaide 
Periodista Strategycomm
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ACTIU

B) Immobilitzat 2006 2005

II. Immobilitzacions immaterials 6.013,80 5.676,60

Aplicacions informàtiques 26.748,46 25.143,27

Amortitzacions –20.734,66 –19.466,67

III. Immobilitzacions materials 1.761.699,77 1.521.132,47

Terrenys i béns naturals 955.807,20 887.052,98

Edificis 780.337,33 599.514,55

Altres instal·lacions 156.896,43 156.896,43

Mobiliari i estris 150.874,47 142.364,80

Equips informàtics 82.650,40 75.793,89

Amortització –364.866,06 –340.490,18

IV. Immobilitzacions financeres 305.417,97 305.417,97

Cartera de valors a llarg termini 4.290,50 4.290,50

Valors de renda fixa 300.000,00 300.000,00

Dipòsits i fiances constituïts 
a llarg termini 1.127,47 1.127,47

Total immobilitzat 2.073.131,54 1.832.227,04

D) Actiu circulant

II. Existències 16.925,37 9.861,30

III. Deutors 277.510,45 118.770,15

Clients per vendes i prestació de serveis 75.181,47 72.169,70

Entitats relacionades deutores 3.105,02 13.397,25

Deutors diversos 196.623,26 30.900,00

Administracions públiques 2.600,70 2.303,20

IV. Inversions financeres temporals 305.724,10 3.868,27

Interessos a cobrar 2.722,08 866,25

Imposicions a curt termini 300.000,00 0,00

Dipòsits constituïts a curt termini 3.002,02 3.002,02

VI. Tresoreria 454.982,38 789.917,50

VII. Ajustaments per periodificació 252,14 0,00

Total actiu circulant 1.055.394,44 922.417,22

Total general 3.128.525,98 2.754.644,26

PASSIU

A) Fons propis 2006 2005

I. Fons Social 2.533.077,96 2.238.930,40

VI. Pèrdues i guanys 398.689,94 294.147,56

Total fons propis 2.931.767,90 2.533.077,96

E) Creditors a curt termini

III. Deutes amb entitats relacionades 0,00 1.321,23

IV. Creditors comercials 117.332,66 128.862,63

V. Creditors no comercials 57.700,58 56.652,44

Administracions públiques 38.604,06 38.245,42

Remuneracions pendents de pagament 14.874,50 14.185,00

Fiances i dipòsits a curt termini 4.222,02 4.222,02

VII. Ajustaments per periodificació 21.724,84 34.730,00

Total creditors a curt termini 196.758,08 221.566,30

Total general 3.128.525,98 2.754.644,26

Balanços de situació a 31 de desembre 
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DEURE

A) Despeses 2006 2005

1. Consums de mercaderies 61.924,98 50.035,14

2. Despeses de personal 490.681,12 454.831,55

a) Sous i salaris 394.114,70 359.717,26

b) Càrregues socials 96.566,42 95.114,29

3. Dotacions per amort. d’immobilitzat 53.060,04 54.506,72

4. Variació de provisions de tràfic 14.295,15 12.982,75

5. Altres despeses d’explotació 1.165.159,15 1.140.173,21

I. Superàvit d’explotació 282.961,74 292.168,57

6. Despeses financeres 831,08 3.087,46

II. Resultats financers positius 26.680,80 12.274,66

III. Superàvit de les activitats ordinàries 309.642,54 304.442,23

10. Pèrdues procedents de l’immobilitzat 5.299,17 0,00

12. Despeses extraordinàries 3.715,35 6.983,92

13. Despeses i pèrdues d’altres exercicis 0,00 7.310,60

IV. Resultats extraordinaris positius 89.047,40 0,00

V. Superàvit abans d’impostos 398.689,94 294.147,56

14. Impost sobre societats 0,00 0,00

VI. Superàvit de l’exercici 398.689,94 294.147,56

HAVER

B) Ingressos 2006 2005

1. Import net de la xifra de negoci 2.068.082,18 2.004.697,94

A. Ingressos d’explotació 1.108.157,23 1.124.330,09

a) Ingressos per quotes 926.855,25 903.734,06

b) Ingressos de patrocinadors 
i col·laboradors 140.201,98 164.996,03

c) Subvencions 41.100,00 55.600,00

B. Altres ingressos d’explotació 912.859,53 823.801,90

a) REC 1.990,60 2.954,28

b) Formació 811.061,44 738.948,13

c) Serveis col·legials 43.911,49 25.684,49

d) Ingressos per activitats 55.896,00 56.215,00

C. Altres ingressos 47.065,42 56.565,95

2. Ingressos financers 27.511,98 15.362,12

4. Beneficis procedents de l’immobilitzat 93.266,81 0,00

7. Ingressos extraordinaris 32,93 189,71

8. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 4.762,18 3.809,14

IV. Resultats extraordinaris negatius 0,00 10.295,67

Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre 
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NOTA NÚM. 1

INFORMACIÓ GENERAL

a) Constitució
El Col·legi d’Economistes de Catalunya (el Col·legi) és una Corporació de
Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’a-
compliment dels seus fins. Es regeix per la Llei 13/1982 de 17 de desem-
bre de Col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya i pels seus
Estatuts. 
El Col·legi integra les quatre representacions provincials de Catalunya.

b) Objecte social
Les seves funcions són, entre d’altres, representar els interessos generals de
la professió d’economista davant tercers, ordenar i reglamentar l’exercici de
la professió i vetllar perquè l’activitat professional ofereixi a la societat unes
garanties de qualitat i competència.
El seu domicili social és a Barcelona, a la Diagonal, 512, principal.

NOTA NÚM. 2

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel
Els comptes anuals estan formats pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues
i Guanys i la present Memòria, formant el conjunt de totes elles una unitat.
Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comp-
tables del Col·legi a 31 de desembre de 2006, havent-se aplicat les disposi-
cions legals vigents en matèria comptable, i tenint en compte els criteris
establerts en les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat per a
les entitats sense afany de lucre aprovat pel Reial Decret 776/1998, de 30
d’abril, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats del Col·legi.

b) Principis comptables
En la confecció dels comptes anuals s’han aplicat els principis comptables,
generalment acceptats, continguts en el Codi de Comerç i en les normes d’a-
daptació del Pla General de Comptabilitat per a les entitats sense afany de
lucre que a continuació es relacionen: d’empresa en funcionament, de regis-
tre, de preu d’adquisició, de correlació d’ingressos i despeses, de no com-
pensació, d’importància relativa, d’uniformitat i de meritació.

c) Comparació de la informació
La Junta de Govern del Col·legi presenta a efectes comparatius amb cadas-
cuna de les partides del Balanç de Situació i del Compte de Pèrdues i Guanys,
a més de les xifres de l’exercici 2006, les corresponents a l’exercici 2005 com
a continuació de la situació patrimonial anterior. Els dos exercicis són ple-
nament comparables entre si.

d) Agrupació de partides
No s’han segregat ni agrupat partides del Balanç de Situació ni del Compte
de Pèrdues i Guanys en forma diferent a les estructures a què es refereixen
les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat per a les entitats
sense afany de lucre.

e) Elements recollits en diverses partides
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del
Balanç de Situació.

NOTA NÚM. 3

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT

La Junta de Govern del Col·legi proposarà a l’Assemblea Ordinària de
Col·legiats l’aplicació del superàvit de 398.689,94 z al Fons Social. 

NOTA NÚM. 4

NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya en l’elaboració dels seus comptes anuals per a l’exercici anual
tancat el 31 de desembre de 2006 han estat les següents:

a) Immobilitzat immaterial
L’immobilitzat immaterial es valora al preu d’adquisició i el constitueixen les
aplicacions informàtiques.
Els elements inclosos en l’immobilitzat immaterial s’amortitzen linealment a
un tipus del 25% anual.

b) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza segons el seu cost d’adquisició.
Els costos d’ampliació, modernització o millores que representin un aug-
ment de la productivitat, de la capacitat o eficiència, o un perllongament
de la vida útil dels béns, es capitalitzen com un major cost dels béns
corresponents. 
Els béns i elements retirats, tant si es produeix a conseqüència d’un procés
de modernització com per una altra causa, es comptabilitzen donant de
baixa els saldos que presenten en els corresponents comptes d’actiu i d’a-
mortització acumulada.
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de
la vida útil es registren com a despesa de l’exercici.
L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es calcula en relació a la
vida útil estimada dels diferents elements, que és la següent:

Tipus d’elements

Anys

Construccions 33

Altres instal·lacions 12,5

Utillatge i mobiliari 10

Equipament informàtic 4

c) Existències
L’Entitat segueix el criteri de valorar les existències d’acord amb el preu d’ad-
quisició, seguint el mètode d’últim preu de compra o reposició (que no dife-
reix significativament del mètode FIFO). Quan el valor de mercat és inferior
al preu d'adquisició es procedeix a efectuar la correcció en el valor dotant a
l'efecte la corresponent provisió.

d) Deutes
Els deutes es comptabilitzen d’acord amb el seu valor nominal, i es classifi-
quen en deutes a curt o a llarg termini en relació al seu venciment, que ha
de ser abans del termini d’un any comptat a partir de la data del balanç de
situació, o bé en un termini superior.
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e) Impost sobre Societats
El Col·legi d’Economistes està parcialment exempt de l’Impost sobre Socie-
tats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts durant l’exercici
de les activitats classificades com a econòmiques i els rendiments obtinguts
per la  cessió o increment de patrimoni, excepte quan són susceptibles de
reinversió. En aquest cas la despesa per Impost de Societats de l’exercici es
calcularia en relació al resultat econòmic de les activitats esmentades abans
d’impostos, i aquesta s’incrementaria o es disminuiria, segons correspon-
gués, amb les diferències “permanents” a efectes de determinar l’impost
meritat en l’exercici. Les diferències entre l’Impost sobre Societats a pagar i
les despeses per aquest impost es registren com a Impost sobre beneficis
anticipats o diferits segons correspongui. El tipus de gravamen aplicable a
les operacions no exemptes és del 25%.

f) Ingressos i Despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en relació al corrent real de béns i de
serveis que els originen i amb independència del corrent monetari o finan-
cer que se’n derivi. 
Seguint el principi de prudència valorativa, l’entitat únicament inclou a la
data de tancament de l’exercici els beneficis realitzats, mentre que els riscos
previsibles i les pèrdues, àdhuc les eventuals, es comptabilitzen tan aviat
com es coneixen.

g) Subvencions
Les subvencions d’explotació es reconeixen com un ingrés de forma corre-
lativa amb la despesa incorreguda en l’activitat subvencionada. Les sub-
vencions de capital es consideren un ingrés diferit i es traspassen a
resultats d’acord amb l’amortització econòmica dels béns de l'actiu sub-
vencionats.

NOTA NÚM. 5

IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En l’exercici 2006 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat imma-
terial han estat els següents (en euros):

Saldo Altes/
Baixes

Saldo
inicial dotació final

Aplicacions informàtiques 25.143,27 2.464,64 (859,45) 26.748,46

Amortització acumulada (19.466,67) (2.127,44) 859,45 (20.734,66)

Valor net comptable 5.676,60 337,20 0,00 6.013,80

A 31 de desembre de 2006 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d'ús, per un import de 19.139,81 z.

NOTA NÚM. 6

IMMOBILITZAT MATERIAL

En l’exercici 2006, els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat mate-
rial han estat els següents (en euros):
A 31 de desembre de 2006 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d'ús, per un import de 102.193,63 z. 

Saldo Entrades/
Baixes

Saldo
inicial dotacions final

Terrenys 
i béns naturals 887.052,98 92.708,16 (23.953,94) 955.807,20

Edificis 599.514,55 236.448,43 (55.625,65) 780.337,33

Altres instal·lacions 156.896,43 –– –– 156.896,43

Mobiliari i estris 142.364,80 25.878,77 (17.369,10) 150.874,47

Equips informàtics 75.793,89 6.856,51 –– 82.650,40

Total cost 1.861.622,65 361.891,87 (96.948,69) 2.126.565,83

Amortització acumulada

Edificis 89.897,35 18.576,73 (12.330,32) 96.143,76

Altres instal·lacions 87.853,08 12.104,82 –– 99.957,90

Mobiliari i estris 104.828,61 10.334,35 (12.069,93) 103.093,03

Equips informàtics 57.911,14 7.760,23 –– 65.671,37

Total amortització
acumulada 340.490,18 48.776,13 –– 364.866,06

Valor net
comptable 1.521.132,47 313.115,74 –– 1.761.699,77

NOTA NÚM. 7

IMMOBILITZAT FINANCER

L’Entitat no posseeix ni directament ni indirectament capitals d’altres socie-
tats, superiors al 3%, que cotitzin a Borsa, ni superiors al 20% de Societats
que no cotitzin en mercats organitzats.

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació és la que s’exposa tot
seguit (en euros):

Saldo inicial Baixes Saldo final

Cartera de valors 4.290,50 0,00 4.290,50

Valors de renda fixa 300.000,00 0,00 300.000,00

Fiances constituïdes 1.127,47 0,00 1.127,47

Total 305.417,97 0,00 305.417,97

L’import de 300.000,00 z correspon a 3.000 participacions preferents de
Bancaja. La data d’emissió és 3 de març de 1999 i la d’amortització és 31 de
desembre de 2049. 

NOTA NÚM. 8

DEUTORS

Entitats relacionades deutores
El saldo a cobrar de 3.105,02z correspon íntegrament a l’import a cobrar del
REA.
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Deutors diversos
El saldo d’aquest compte es compon de (en euros):

Import

Deutors per subvencions d’organismes públics 23.350,00

Deutors per venda d’immobilitzat 159.273,26

Altres 14.000,00

Total 196.623,26

NOTA NÚM. 9

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació és la que s’exposa tot
seguit (en euros):

Saldo inicial Altes Baixes Saldo final

Interessos a cobrar 866,25 2.722,08 (866,25) 2.722,08

Imposicions a c/t 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Dipòsits constituïts a c/t 3.002,02 0,00 0,00 3.002,02

Total 3.868,27 302.722,08 (866,25) 305.724,10

L’import de 300.000,00 z correspon a una imposició a curt termini. La data
de constitució és 23 d’octubre de 2006 i la de venciment és 21 de gener de
2007. L’interès nominal anual és del 3,52%.

NOTA NÚM. 10

FONS SOCIAL

El saldo d’aquest compte recull el superàvit net generat pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya des del seu inici.

NOTA NÚM. 11

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Col·legi té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables durant el
període legal no prescrit, és a dir, pels quatre darrers exercicis. En opinió de la Junta
de Govern s’estima que no poden esdevenir passius contingents de significació.
Els saldos amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2006 són
els següents (en euros):

Deutors Creditors

IVA (4t TRIM) –– 1.304,02

Impost Societats 2.600,70 ––

IRPF (4t TRIM) –– 27.331,10

Seguretat Social –– 9.968,94

Total 2.600,70 38.604,06

La conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’Impost
sobre Societats de l’exercici 2006 és la següent:
Resultat comptable de l’exercici 398.689,94 euros

Augments Disminucions
Diferències permanents:
Resultats exempts 535.820,99 (926.855,25)

535.820,99 (926.855,25)

Base imposable 7.655,68

NOTA NÚM. 12

INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Les quantitats rebudes de patrocinadors i col·laboradors amb objecte de
contribuir a la realització de les finalitats de l’activitat pròpia del Col·legi
ascendeixen a 140.201,98 z.

NOTA NÚM. 13

SUBVENCIONS 

Les subvencions a l’explotació meritades durant l’exercici 2006, aplicades a finançar
l’activitat pròpia del Col·legi, han estat concedides pels següents organismes públics:

Import

Diputació 10.600,00

Generalitat 15.500,00

Servei Català de la Salut 5.000,00

Ajuntament de Barcelona 10.000,00

Total 41.100,00

NOTA NÚM. 14

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

El saldo d’altres despeses d’explotació a 31 de desembre de 2006 és el següent:

Import

Assignacions i òrgans corporatius 42.056,13

Lloguers 56.351,04

Reparacions i conservació 71.807,68

Serveis professionals 397.189,87

Comunicacions 195.034,35

Impressió i disseny 179.563,32

Actes de clausura i reunions 70.906,79

Publicitat, promoció i atencions 50.649,51

Subministraments 27.305,69

Altres serveis 66.712,84

Tributs 7.581,93

Total 1.165.159,15
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NOTA NÚM. 15

ALTRA INFORMACIÓ

Càrregues Socials
Corresponen en la seva totalitat a les quotes de la Seguretat Social a càrrec
de l’Entitat.

Variació de les provisions de tràfic
El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2006 es desglossa com segueix
a continuació:

Pèrdues de crèdits comercials incobrables 14.295,15 euros

Operacions relacionades amb entitats relacionades
Els ingressos del Registro de Economistas Auditores (REA) i les despeses de
Consejo General de Colegios de Economistas de España, durant l’exercici
2006 han estat de 23.841,50 z i 42.056,13 z, respectivament.

Nombre d’empleats
A 31 de desembre de 2006, la plantilla mitjana era de 17 persones, distribuï-
des de la manera següent:

Gerent 1

Tècnics 4

Administració 12

Total 17

La incorporació de dues persones més com a personal assalariat i l’augment
dels sous segons IPC explica l’increment respecte de l’any anterior de l’epí-
graf de sous i salaris.

Codi de conducta
El dia 17 de febrer de 2005, la Junta de Govern del Col·legi va decidir
implantar el codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre establert
en la Resolució de 19 de desembre de 2003 del Consell de Govern del Banc
d’Espanya.

Retribucions de la Junta i als auditors
Els imports meritats per la realització de l’auditoria d’aquests comptes
anuals i per altres serveis són de 4.700,00 z  i 340,00z, respectivament.

Els membres de la Junta de Govern del Col·legi no reben cap mena de retri-
bució a conseqüència del desenvolupament del seu càrrec.

NOTA NÚM. 16

FETS POSTERIORS

En data 5 de març de 2007 s’ha signat un contracte d’opció de compra de la
nova seu de Barcelona del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

NOTA NÚM. 17

QUADRE DE FINANÇAMENT (en euros)
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Variació del capital circulant 2006 2005

Augments Disminucions Augments Disminucions

Existències 7.064,07 7.182,14

Deutors 158.740,30 28.232,66

Creditors 24.808,22 31.931,91

Inv. financeres 301.855,83 13.912,75

Tresoreria 334.935,12 40.429,77

Ajustaments 
per periodificació 252,14

Total 492.720,56 334.935,12 67.346,71 54.342,52

Augment del
capital circulant 157.785,44 13.004,19

Correcció al 
resultat comptable 2006 2005

Superàvit 
de l’exercici 398.689,94 294.147,56

Dotació a les 
amortitzacions 50.903,57 54.506,72

Beneficis procedents 
de l’immobilitzat 
material (93.266,81) 0,00

Pèrdues procedents 
de l’immobilitzat 
material 5.299,17 0,00

Recursos procedents
de les operacions 361.625,87 348.654,28

Aplicacions 2006 2005

Adquisicions d’immobilitzat
a) Immaterial 2.464,64 5.144,01
b) Material 361.891,87 17.192,38
c) Financer 0,00 300.000,00

Provisions per riscs i despeses 0,00 13.313,70

Total 364.356,51 335.650,09

Excés d’orígens sobre aplicacions
(Augment capital circulant) 157.785,44 13.004,19

Orígens 2006 2005

Recursos procedents de les operacions 361.625,87 348.654,28

Vendes d’immobilitzat
b) Material 160.516,08 0,00

Total 522.141,95 348.654,28

Excés d’orígens sobre aplicacions
(Augment capital circulant)
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NOTA NÚM. 18

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (EN EUROS)
PRESSUPOST AGREGAT PRESSUPOST ORDINARI

Realitzat Pressupostat Realitzat PressupostatDESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material 61.924,98 45.070,00 232,28 0,00
609 "Rappels" per compres 0,00 0,00 0,00 0,00

Total compres de material 61.924,98 45.070,00 232,28 0,00
62 Serveis exteriors:

620 Assignacions òrgans corporatius 42.056,13 47.310,00 42.056,13 47.310,00
621 Lloguers 56.351,04 58.685,01 3.816,15 8.484,24
622 Reparacions i conservació 71.807,68 74.778,01 53.738,88 52.678,01
623 Serveis professionals 397.189,87 399.532,01 81.197,21 96.162,24
624 Comunicacions 195.034,35 163.148,09 44.227,01 45.867,00
625 Impressió i disseny 179.563,32 189.499,00 52.715,92 57.765,00
626 Reunions i actes especials 70.906,79 79.073,22 19.756,41 23.877,27
627 Publicitat, promoció i atencions 50.649,51 59.866,47 28.313,07 28.747,15
628 Subministraments 27.305,69 36.876,74 18.109,82 29.166,74
629 Altres serveis 66.712,84 101.762,02 31.864,04 64.901,02

Total serveis exteriors 1.157.577,22 1.210.530,57 375.794,64 454.958,67
63 Tributs:

630 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Altres tributs 7.581,93 8.515,67 4.549,29 6.595,67
634 Ajustaments negatius imposició indirecta 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Total tributs 7.581,93 10.015,67 4.549,29 8.095,67
64 Despeses de personal:

640 Sous i salaris 394.114,70 401.161,08 195.598,70 203.357,41
641 Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Seguretat social a càrrec empresa 96.566,42 116.336,69 47.049,22 58.973,65

Total despeses personal 490.681,12 517.497,77 242.647,92 262.331,06
65 Altres despeses de gestió

650 Pèrdues crèdits comercials incobrables 14.295,15 15.000,00 14.295,15 15.000,00
Total altres despeses de gestió 14.295,15 15.000,00 14.295,15 15.000,00

66 Despeses financeres:
662 Interessos de préstecs 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Diferències negatives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
669 Altres despeses financeres 831,08 1.000,00 749,07 1.000,00

Total despeses financeres 831,08 1.000,00 749,07 1.000,00
67 Pèrdues i despeses excepcionals:

671 Pèrdues procedents immobilitzat 5.299,17 0,00 479,95 0,00
678 Despeses extraordinàries 3.715,35 6.106,00 2.010,29 0,00
679 Despeses exercicis anteriors 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Total pèrdues i despeses excepcionals 9.014,52 7.306,00 2.490,24 1.200,00
68 Dotacions amortitzacions:

681 Amortització immobilitzat immaterial 2.127,37 0,00 2.127,37 0,00
682 Amortització immobilitzat material 50.932,67 53.567,59 48.254,88 51.446,52

Total dotacions amortitzacions 53.060,04 53.567,59 50.382,25 51.446,52
69 Dotacions a les provisions:

693 Dotació provisió existències 0,00 0,00 0,00 0,00
694 Dotació provisió insolvències 0,00 0,00 0,00 0,00

Total dotacions a les provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Total despeses 1.794.966,04 1.859.987,60 691.140,84 794.031,92

INGRESSOS:
70 Ingressos d'explotació:

700 Quotes col·legials 903.013,75 894.559,00 903.013,75 894.559,00
701 Quotes REA & REAF 23.841,50 26.800,00 1.146,50 0,00
702 Ingressos REC 1.990,60 2.794,00 0,00 0,00
703 Ingressos formació 811.061,44 663.419,00 0,00 0,00
704 Ingressos per serveis col·legials i vendes 43.911,49 23.870,00 0,00 0,00
705 Ingressos per activitats 55.896,00 40.700,00 0,00 0,00

Total ingressos d'explotació 1.839.714,78 1.652.142,00 904.160,25 894.559,00
74 Subvencions a l'explotació:

740 Subvencions oficials explotació 41.100,00 36.006,00 2.200,00 0,00
741 Col·laboracions ens privats 140.201,98 138.463,65 56.172,64 55.179,92

Total subvencions a l'explotació 181.301,98 174.469,65 58.372,64 55.179,92
75 Altres ingressos de gestió:

751 Ingressos per publicitat 23.422,90 31.000,00 23.422,90 31.000,00
754 Ingressos per comissions 23.642,52 15.000,00 23.642,52 15.000,00
759 Ingressos per altres serveis 0,00 0,00 0,00 0,00

Total altres ingressos de gestió 47.065,42 46.000,00 47.065,42 46.000,00
76 Ingressos financers

761 Ingressos inversions financeres 8.686,25 0,00 8.686,25 0,00
765 Descomptes pagament immediat 0,00 0,00 0,00 0,00
768 Diferències positives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
769 Altres ingressos financers 18.825,63 13.000,00 18.825,63 13.000,00

Total ingressos financers 27.511,88 13.000,00 27.511,88 13.000,00
77 Beneficis i ingressos extraordinaris

771 Beneficis procedents de l'immobilitzat material 93.266,81 0,00 93.266,81 0,00
778 Ingressos extraordinaris 32,93 0,00 32,90 0,00
779 Ingressos exercicis anteriors 4.762,18 0,00 4.762,18 0,00

Total beneficis i ingressos extraordinaris 98.061,92 0,00 98.061,89 0,00
79 Excessos i aplicacions de provisions

790 Per a riscos i despeses 0,00 0,00 0,00 0,00
Total excessos i aplicacions de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingressos 2.193.655,98 1.885.611,65 1.135.172,08 1.008.738,92
Flux de Caixa 451.749,98 79.191,64 494.413,49 266.153,52
Increment/(Disminució) del patrimoni 398.689,94 25.624,05 444.031,24 214.707,00
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0,00 0,00 53.341,34 35.570,00 622,25 300,00 7.729,11 9.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 53.341,34 35.570,00 622,25 300,00 7.729,11 9.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.663,87 20.900,77 0,00 0,00 31.871,02 29.300,00
0,00 0,00 15.892,17 10.500,00 1.034,85 11.600,00 1.141,78 0,00

17.859,84 18.104,34 237.007,15 190.525,50 40.910,62 37.933,93 20.215,05 56.806,00
10.841,31 14.261,00 109.584,33 69.370,00 2.404,83 4.614,26 27.976,87 29.035,83
35.463,02 38.198,00 68.179,79 61.709,00 3.703,66 4.942,00 19.500,93 26.885,00
1.367,50 2.850,20 10.619,12 6.916,50 597,68 1.202,00 38.566,08 44.227,25

0,00 2.103,00 6.600,16 6.000,00 0,00 601,00 15.736,28 22.415,32
0,00 0,00 9.195,87 7.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,40 180,00 18.961,21 18.914,00 2.148,92 1.606,00 13.719,27 16.161,00
65.551,07 75.696,54 496.703,67 392.545,77 50.800,56 62.499,19 168.727,28 224.830,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.032,64 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.032,64 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.237,00 8.469,10 86.336,00 86.418,30 52.981,00 46.420,02 50.962,00 56.496,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.078,00 2.456,04 21.457,00 25.061,30 13.067,00 13.461,80 12.915,20 16.383,90
10.315,00 10.925,14 107.793,00 111.479,60 66.048,00 59.881,82 63.877,20 72.880,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,24 0,00 61,81 0,00 0,00 0,00 13,96 0,00
6,24 0,00 61,81 0,00 0,00 0,00 13,96 0,00

0,00 0,00 4.819,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,03 3.606,00 0,03 0,00 1.705,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4.819,25 3.606,00 0,03 0,00 1.705,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.091,35 1.557,50 563,52 563,57 22,92 0,00
0,00 0,00 2.091,35 1.557,50 563,52 563,57 22,92 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.872,31 86.621,68 667.843,06 546.678,87 118.034,36 123.244,58 242.075,47 309.410,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.695,00 26.800,00

1.990,60 2.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 811.061,44 663.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 43.855,35 23.870,00 56,14 0,00
0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 53.346,00 40.700,00

1.990,60 2.794,00 813.611,44 663.419,00 43.855,35 23.870,00 76.097,14 67.500,00

8.800,00 6.400,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 30.100,00 26.600,00
18.568,02 18.546,09 0,00 0,00 0,00 0,00 65.461,32 64.737,64

27.368,02 24.946,09 0,00 3.006,00 0,00 0,00 95.561,32 91.337,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.358,62 27.740,09 813.611,44 666.425,00 43.855,35 23.870,00 171.658,49 158.837,64
46.513,69 -58.881,59 147.859,73 121.303,63 -73.615,49 -98.811,01 -70.394,06 -150.572,91
46.513,69 -58.881,59 145.768,38 119.746,13 -74.179,01 -99.374,58 -70.416,98 -150.572,91

PRESSUPOST REVISTA PRESSUPOST FORMACIÓ PRESSUPOST SERVEIS PRESSUPOST ACTIVITATS
Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat
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El tancament de l’exercici corresponent a l’any 2006 mostra un resultat molt
positiu; aixó és degut principalment al benefici que ha representat per al
Col·legi la venda de la seu de Lleida, comprada fa vuit anys; uns mesos abans
vàrem comprar una seu moderna en un nou edifici, situat molt a prop de la
Facultat d’Econòmiques, que permet, entre altres millores, poder disposar
d’una sala d’actes per a més de 180 persones.

En aquest exercici també s’ha seguit amb la política del Col·legi, imple-
mentada ja fa uns anys, i que permet assolir uns bons resultats any rere
any. Aquesta política es fonamenta, d’una banda, a cercar noves vies de
finançament que ajudin a autofinançar els diferents serveis, i de l’altra,
en el fet que un any més les activitats del Col·legi han permès comptar
amb subvencions o aportacions d’entitats i empreses. Aquests ingressos,
juntament amb el marge d’explotació dels cursos, jornades i seminaris,
han ajudat a consolidar els bons resultats de l’exercici 2006.

L’Aula d’Economia s’ha consolidat amb el pas dels anys, i en el mercat de
la formació professional davant dels nostres competidors directes, com a
centre de formació molt eficient i fonamental en l’estructura del Col·legi,
sobretot en el moment d’implementar nous cursos en funció de les neces-
sitats canviants del nostre entorn i de les noves especialitzacions profes-
sionals. 

El fet que les actuals instal·lacions del Col·legi a Barcelona no permeten
poder oferir nous serveis col·legials, ni realitzar jornades amb una nombro-
sa assistència, ha comportat que la compra d’un nova seu social esdevingui
un objectiu fonamental de cara al futur. 

El remanent dels últims anys i la possibilitat de la venda de la seu actual són
actius que podran ajudar a fer front a aquest repte.

Resum dels principals resultats econòmics de l’exercici

En aquests gràfics adjunts podem observar, en primer lloc, els resultats dels
últims exercicis i l’evolució constant del marge positiu, com també el resul-
tat corresponent a l’exercici 2006. 

L’evolució dels fons propis i l’immobilitzat material indiquen que els últims
anys els beneficis s’han destinat principalment a la compra de les quatre
seus socials, i ha estat al llarg d’aquest exercici que s’ha comprat una nova
seu social a Lleida, més àmplia i moderna que permet donar un millor servei
als col·legiats.

Al final de l’exercici de 2006 els Fons Propis del Col·legi se situen en 2.931.768z.

En els gràfics que adjuntem a continuació podem observar les desviacions,
tant pel que fa a les despeses com als ingressos, en relació al pressupost
aprovat en l’Assemblea de Col·legiats.

Informe de gestió 2006

Resultats (1992-2006)
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Evolució fons propis (1994-2006)

Immobilitzat material brut (1994-2006)



Pel que fa a les despeses, aquestes desviacions en les diferents àrees en
què s’estructura el Col·legi són mínimes, la qual cosa demostra que es
realitza una previsió molt acurada de totes les partides. L’àrea de Forma-
ció i les Activitats són les que presenten més desviació, això s’explica per-
què en el cas de l’Aula d’Economia s’han impartit nous cursos no
previstos en el pressupost i s’han repetit alguns cursos programats atès
el gran nombre d’inscripcions. Pel que fa a les Activitats i a Ordinari, una
acurada gestió ha permès rebaixar considerablement algunes de les des-
peses previstes.

Pel que fa a les desviacions dels ingressos podem observar que en totes
les àrees han superat les previsions de principi d’any. Pel que fa a l’Au-
la d’Economia, els ingressos han compensat la desviació en les despe-
ses, i en l’apartat d’Activitats i Serveis. D’altra banda, s’han obtingut més
subvencions de les previstes, la qual cosa ha permès augmentar els
ingressos.

En resum, tot i les desviacions tant en les despeses com en els ingressos, s’ha
assolit un marge positiu molt superior al previst. 

El Col·legi disposa d’un pressupost de gestió estructurat en cinc importants
centres de cost; els deficitaris han estat: Revista Econòmica de Catalunya
(-46.514 z), Serveis (-73.815 z) i Activitats (-70.394 z). 

En l’altre extrem figuren el pressupost Ordinari (494.413 z) i l’Aula d’Econo-
mia (147.860 z), amb superàvit suficient per cobrir els dèficits de les altres
àrees i tancar l’exercici amb un marge positiu molt important.

La contribució de les diferents àrees als ingressos totals és:

Activitats i serveis col·legials de l’exercici 2006

• La Junta de Govern, conscient que cada cop més la societat requereix de
les institucions i de la societat civil opinió sobre els principals esdeveni-
ments socials i econòmics del nostre país, ha emès al llarg del 2006 diver-
ses notes de premsa, documents de reflexió o pronunciaments, com ara:
1. Enquestes Situació Econòmica. La seva finalitat ha estat fer arribar a la

societat catalana, a través dels principals mitjans de comunicació del país,
un índex de confiança sobre l’opinió dels economistes catalans en relació
a l’economia de Catalunya i altres temes d’actualitat. Es fan tres enques-
tes a l’any: Hivern, al mes de gener; Primavera, al mes de juny; i Tardor,
durant el mes d’octubre. Cada enquesta incorpora 9 preguntes, sis que es
mantenen fixes en totes les enquestes i que fan referència a la situació
econòmica catalana i espanyola, i tres que varien en cada enquesta i que
són temes d’actualitat. Aquestes enquestes de Situació Econòmica han
tingut una mitjana de participació de 1.000 col·legiats per enquesta. 

2. L’elaboració i difusió de l’Índex d’Expectativa Borsària dels Econo-
mistes (IEBE), dirigit per Montserrat Casanovas, secretària de la Junta de
Govern del Col·legi i catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat
de la Universitat de Barcelona, i Alfons Fernández, professor d’Economia
Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.
L’IEBE mesura la variació estimada que experimentarà l’índex IBEX-35,
indicador de l’evolució de la Borsa espanyola, al final d’un trimestre.
Per a l’elaboració d’aquest índex es compta amb la col·laboració d’un
panel de 30 experts en borsa espanyola, tant de Catalunya com de la
resta d’Espanya, i les seves opinions són sotmeses posteriorment a una
metodologia científica sobre la base de la nova teoria dels subconjunts
borrosos, que ens dóna com a resultat l’IEBE a una data determinada.

3. L’elaboració d’un informe que recull les principals conclusions del tema
que aquest any s’ha abordat en la Jornada dels Economistes, “El paper
dels economistes en els actuals reptes de la societat”.

• S’ha col·laborat intensament amb altres institucions i organitzacions pro-
fessionals, entre d’altres, el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC), el
Consejo General de Colegios de Economistas de España, per mitjà dels
seus òrgans especialitzats (Registro de Economistas Auditores –REA-,
Registro de Economistas Asesores Fiscales –REAF–, Registro de Economis-
tas Forenses –REFOR– i Organización de Economistas de la Educación
–OEE–), la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l’Asso-
ciació Barcelona Centre Financer Europeu, el Consell Municipal de Benes-
tar Social de l’Ajuntament de Barcelona, el Pla Estratègic de Barcelona i la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya.

• S’ha consolidat un any més la realització de la Jornada dels Economistes, cele-
brant enguany l’onzena edició, amb molts èxits tant pel que fa al nombre d’as-
sistents com a la qualitat de les intervencions. Com cada any s’ha publicat el
llibre i el CD amb les ponències. Van ser nomenats col·legiats de Mèrit la Sra.
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Mercè Sala i el Sr. Martí Parellada, i col·legiat d’Honor el Sr. Francesc Cabana.
Els guanyadors dels Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de
Catalunya han estat: al llibre d’Economia ex-aequo La industria bancaria en el
marco de Basilea II del Sr. Anton Gasol, i Economía y política de privatización
local del Sr. Germà Bel; i el premi a la Trajectòria Professional al Sr. Joan
Armengol, del diari Avui. També es van atorgar els Premis de Reconeixement
2006: a l’economista d’empresa de l’any al Sr. Javier Illa; als despatxos profes-
sionals d’economistes de l’any per al Sr. Àngel Saez, i als millors currículums
universitaris a Sra. Raquel Antón Oller (Universitat Rovira i Virgili), Sra. Anna
Duch Torres (Universitat de Girona), Sra. Anna Maria de Haro Martín (Univer-
sitat Oberta de Catalunya), Sr. Martí Mestieri Ferrer (Universitat Autònoma de
Barcelona), Sra. Cristina Patiño González (Universitat de Barcelona), Sr. Arnau
Porto Dolç (ESADE) i Sr. Alberto Vega García (Universitat Pompeu Fabra).

• Des de l’Aula d’Economia s’han impartit 126 cursos amb un total de 2.465
hores lectives i en els quals han participat 3.371 persones durant el 2006.
– S’ha produït un increment important, del 19,71%, en el nombre d’assistents

a activitats de formació. L’any amb més alumnes de la història del Col·legi.
– Els ingressos per Formació han ascendit a 813.611z, la qual cosa repre-

senta un 37,09% dels ingressos totals del Col·legi.
– L’increment d’assistents s’ha produït fonamentalment en les àrees de Finan-

ces (20% d’increment), Jurídica (més d’un 60% d’increment), i en els cursos
en col·laboració amb altres entitats i altres àrees (23,60% d’increment).

– Les principals novetats pel que fa a activitats formatives han estat: La plani-
ficació econòmica i financera, Reforma fiscal de l’estalvi i altres canvis en IRPF,
Societats i no residents, L’empresa i la gestió de riscos financers, Impost espe-
cial sobre hidrocarburs, Procediments d’auditoria de comptes anuals consoli-
dats, L’auditoria en entorns informatitzats, Gestió de problemes i presa de
decisions, Instruments jurídics per a administradors concursals, Llei de preven-
ció del frau fiscal, Gestió laboral per a PIMES, Dret bàsic per a economistes.

– Els cursos organitzats en les diferents seus territorials del Col·legi han
estat 24, amb una assistència total de 684 alumnes, la qual cosa supo-
sa un increment del 53%. A Girona s’està consolidant una activitat for-
mativa molt àmplia, amb una programació força completa i un gran èxit
d’assistents, 500 persones l’any 2006.

• Pel que fa a les publicacions editades al llarg de l’any 2006 s’han editat:
1. Cinc números de l’Informatiu de l’Economista.
2. Dos números de la Revista Econòmica de Catalunya amb els dossiers “El

sector de l’audiovisual a Catalunya” i “La nova política industrial”.
3. La publicació d’un butlletí electrònic –newsletter– dirigit especialment

als economistes que treballen en despatxos professionals. Aquest but-
lletí, que s’envia mensualment a tots els col·legiats, va vinculat a un por-
tal web que permet accedir a tota la informació publicada amb més o
menys detall. Aquesta publicació electrònica compta amb la col·labora-
ció de Planificación Jurídica.

• En relació als serveis principalment orientats cap al col·lectiu de profes-
sionals cal ressaltar:
– El Torn d’Actuació Professional, que es va posar en marxa l’any 1991 i que

té com a objectiu agrupar tots aquells professionals especialitzats i amb expe-
riència que són considerats experts independents en matèria econòmica i que
poden realitzar actuacions puntuals, com dictàmens, estudis o valoracions, i
està dirigit principalment a l’Administració Judicial. Hi ha 280 col·legiats.
El nombre de col·legiats inscrits en la llista d’Administrador Concursal
ha estat de 124.
Aquestes llistes van ser distribuïdes a principi d’any a tots els jutjats de
Catalunya.

– Signatura electrònica, amb l’entitat de certificació Firma Profesional
que permet, a més d’identificar-se com a economista en qualsevol
comunicació o document transmès electrònicament, poder fer una sèrie
de tràmits amb les diferents administracions de forma segura (AEAT,
Ministeri de Justícia, Ministeri de Treball, Generalitat de Catalunya...).
Uns 178 col·legiats gaudeixen d’aquest servei. 

– Altres serveis oferts han estat: el Servei Fax Registre, el Registre de
Societats, en el qual actualment hi ha inscrites més de 230 societats; i
una Pòlissa de Responsabilitat Civil com a economista en la qual hi ha
adherides unes 450 persones, entre economistes a nivell individual i
societats d’economistes.  

Les Comissions de treball que han estat en actiu el 2006 són:
– Comissió d’Assessors Fiscals

President: Sr. Àngel Segarra 
Vicepresident: Sr. Josep Maria Coma
Mensualment ha organitzat dues sessions de treball per tal d’estar pun-
tualment informats de totes les novetats fiscals. Està organitzada mit-
jançant un comitè permanent que, a més del president i del vicepresident,
està integrat per: Sr. Miquel Àngel Albert, Sr. Jordi Arqués, Sr. Francesc
Barnadas, Sr. Josep Manel Cid, Sr. Josep Ignasi Cornet, Sr. Joaquim Herre-
ra, Sr. Ramon Lanau, Sr. Ferran Martinez, Sr. Jorge Martínez-Aguado, Sr.
Federico Merino, Sra. Lluïsa Morales, Sr. Antoni Mustera, Sr. Enric Oliva, Sr.
Alexandre Pedrós, Sr. Eduardo Pedrosa, Sr. Valentí Pich, Sr. Pedro Pablo
Rodés, Sr. Àngel Saez, Sr. Xavier Solé, Sr. Josep Vila Abelló i Sr. Ricard Viña.
Aquest Comitè Permanent, a més d’organitzar i planificar les sessions temà-
tiques i els cursos de l’Àrea Fiscal de l’Aula d’Economia, va fer una anàlisi
tècnica i una posterior nota d’opinió sobre el Projecte de Llei de l’IRPF, apro-
vat al final del 2006, i el Projecte de Llei de Societats Professionals.

– Comissió de Comptabilitat
Presidenta: Sra. Pilar Soldevila
Col·labora amb l’ACCID a l’hora d’organitzar conferències, debats, exposi-
cions i demostracions de productes relacionats amb la comptabilitat. Ha
organitzat al llarg del 2006 una mitjana d’un acte cada dos mesos.

– Comissió d’Economia Territorial i Urbana
President: Sr. Joan Ràfols 
Vicepresident: Sr. Jordi Fortet
S’ha reunit una mitjana de quatre vegades a l’any per debatre entre els
seus membres temes del seu interès.

– Comissió d’Economia Financera
President: Sr. Anton Gasol
Vicepresident: Sr. Xavier Segura
Secretària: Sra. Teresa Torres
Organitza habitualment un acte al mes d’interès per als professionals de
l’economia financera.

– Fòrum d’Economistes en Mercats Financers
Presidenta: Sra. Montserrat Casanovas
Ha organitzat sis dinars de treball al llarg del 2006: “Els business angels; una
alternativa de finançament innovadora”, amb la participació dels Srs. Albert
Colomer i Jordi Clos; “Mercat Alternatiu Borsari (MAB) per SICAV’s i Entitats de
reduïda capitalització”, a càrrec dels Srs. Josep M. Antúnez i Antoni Giralt; “El
mercat europeu de CO2”, amb la participació del Sr. Javier Tordable; “Estratè-
gies financeres i de gestió d’una empresa tecnològica cotitzada: el cas d’IN-
DRA”, a càrrec del Sr. Josep Maria Vilà; “Les societats de capital risc en el
moment actual”, amb la participació del Sr. Agustín Pla; i “El nou marc ban-
cari: Basilea II”, a càrrec dels Srs. Guillem López Casasnovas i Anton Gasol.

– Comissió d’Economia del Coneixement
President: Sr. Xavier Subirats
Vicepresident: Sr. Jordi Marin
S’ha reunit diverses vegades per tractar temes del seu interès i ha orga-
nitzat diferents tertúlies al llarg d’aquest any.

– Comissió d’Economia i Sostenibilitat
President: Sr. Joan Ràfols
Equip coordinador: Sra. Marta Roca, Sr. Iñaki Gili i Sr. Josep Maria Salas
Es reuneix una vegada al mes, prèvia convocatòria. Al llarg del 2006 han
continuat treballant amb els indicadors econòmics de la Memòria de Sos-
tenibilitat i van coordinar el Grup de Treball sobre Memòries de Sostenibi-
litat del CONAMA 8, celebrat el passat mes de novembre a Madrid.
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– Comissió Unió Europea
President: Sr. Artur Saurí
Vicepresident: Sr. Àlex Ruiz
Secretari: Sr. Xavier Ferrer
Convoca mensualment un debat sobre els temes del seu interès.

– Comissió d’Economia de la Salut
President: Sr. Joan B. Casas
Vicepresident: Sr. Iván Planas
S’ha reunit mensualment per tractar temes del seu àmbit d’interès.

– Comissió d’Economia Industrial, Innovació i Localització
President: Sr. Artur Saurí
Vicepresident: Sr. Joan Ramon Borrell
Organitza mensualment un debat, sempre a partir d’un document de tre-
ball que presenta un membre de la Comissió. Disposa també d’un Comitè
Científic, en el qual, a més del president i vicepresident, hi figura un
representant de cadascun dels centres d’investigació en economia indus-
trial: Sr. Josep María Arauzo, Sra. María Callejón, Sr. Joan Ramon Borrell,
Sra. Isabel Busom, Sr. Antonio Cabrales, Sr. Walter García-Fontes, Sr.
Xavier Martínez-Giralt, Sra. Montserrat Sansalvadó i Sr. Agustí Segarra.

– Comissió d’Assessors en la Creació d’Empreses
Vicepresident: Sr. Amadeu Ibarz
Organitza mensualment unes tertúlies de temes relacionats amb la crea-
ció d’empreses.

– Grup de Treball d’Administradors Concursals
President: Sr. Joaquim Lladó
S’han reunit un cop al mes i han organitzat tres conferències i dues tertúlies
de temes relacionats amb l’administrador concursal i d’altres que van sorgint,
ja que la llei és molt nova i contínuament es van produint canvis en la nor-
mativa respecte de la seva actuació, honoraris, taxes, responsabilitat….

– Comissió d’Economistes Sèniors que agrupa tots aquells col·legiats que
estan jubilats o tenen edat per estar-ho.
Presidenta: Sra. M. Rosa Màndoli
Secretari: Sr. José Ignacio Borés
Han organitzat dues conferències, “Tributació sobre la renda en el moment
i després de la jubilació” i “Permís per punts i Seguretat Viària”, i han realit-
zat tres visites culturals (Fàbrica DAMM, Temple de la Sagrada Família i
Museu Nacional d’Art de Catalunya).

La Secció del REA a Catalunya agrupa els col·legiats que es dediquen a
exercir com a auditors. 
President: Sr. Emilio Alvarez. 
Vicepresident: Sr. Joaquim Lladó
Secretari: Sr. Agustí Saubi
La Secció ha portat a terme al llarg de l’any una sèrie d’actuacions com són
la realització de la Jornada Tècnica d’Auditoria, cursos en col·laboració amb
l’Aula d’Economia i conferències de temes d’aquest àmbit d’actuació. Aquest
col·lectiu està integrat per 322 economistes.
– Comitè de Normativa i Ètica Professional. Òrgan permanent del Col·legi

que entén sobre els aspectes ètics, deontològics i de pràctica professional.
Al principi del 2006 es va produir la renovació de la meitat dels membres
del CNEP, quedant configurat de la següent manera: Sr. Antoni Argando-
ña (president), Sra. Mercè Rotllan (vicepresidenta); el representant de la
Junta de Govern, Sr. Xavier Subirats; i com a vocals: Sra. Montserrat Pueyo,
Sr. Enric Baraldes, Sr. Josep Maria Calders, Sr. Iñaki Gili, Sr. Ramon Gonfaus,
Sr. Amadeu Ibarz, Sr. Joaquim Lladó, Sr. Joan Mosseguí, Sr. Carles Puig de
Travy, Sr. Joaquim Porcar, Sr. Arturo Portal, Sr. Josep Rosinach, Sr. Alex Ruiz,
Sr. Joan Sardà, Sra. Pilar Soldevila, Sr. Marçal Tarragó, Sra. Lluïsa Teixidor,
Sr. Melcior Viloca i Sr. Ricard Viña.

– El Servei Connecta’t ha incorporat enguany el domini.CAT en el correu
electrònic. D’aquesta manera els gairebé 3.000 col·legiats poden escollir
utilitzar l’adreça de correu electrònic amb el domini economistes.com o
amb el domini economistes.cat.

– A més, s’ha procurat que el canvi es pugui fer d’una manera senzilla i a l'a-
bast de tothom sense intervencions de tècnics.

– Pel que fa al nivell intern del Col·legi, s’ha consolidat la xarxa privada vir-
tual que uneix, a través de línies telefòniques, les seus del Col·legi. A més,
s’han modernitzat equips i s’ha supervisat tota la instal·lació tant informà-
tica com multimèdia a la nova seu de Lleida.

– Seguint en aquesta línia, el Col·legi va iniciar al final del 2006 la instal·lació
de dos equips de videoconferència que han de permetre la retransmissió en
directe d'actes entre la nova seu de Lleida i la seu de Barcelona. Aquesta
instal·lació quedarà acabada i en funcionament al final del primer trimes-
tre de 2007.

– La nostra Borsa de Treball funciona únicament a través d’Internet; això
permet tant a les empreses usuàries com als col·legiats poder fer un segui-
ment a temps real de l’oferta i la demanda. A final del 2006 els col·legiats
inscrits eren 601; les empreses registrades 935; i les ofertes tramitades 901.

– La web del Col·legi durant l’any 2006 ha seguit consolidant el nombre de
visites i creixent en contingut. Pel que fa a visites, la mitjana mensual del
2006 ha estat de gairebé 36.000; i, pel que fa a contingut, com a novetat
destacable s’han incorporat dues agendes en portada que automàtica-
ment informen dels actes i cursos a quinze dies vista, i també l’apartat NEI
(Normativa Econòmica d’Interès) que diàriament recull les principals
novetats legislatives en l’àmbit de l’economia.

– Per acabar aquest apartat, s’ha seguit enviant a tots els col·legiats el but-
lletí electrònic EINES PER A ECONOMISTES de periodicitat mensual, i s’han
generat altres butlletins electrònics d’enviament periòdic a col·lectius com
ara auditors o administradors concursals.

– Al llarg de l’exercici 2006, el Col·legi ha seguit oferint a tots els col·legiats
els serveis d’assessorament personalitzat gratuït en temes de fiscal, jurí-
dic, comptabilitat, assegurances i informàtica. Les consultes han estat: fis-
cal (100), jurídic (62), comptabilitat (24), assegurances (45) i financera (7).

– Més del 50% dels nostres col·legiats gaudeixen dels avantatges del conveni
subscrit amb el Banc Sabadell, tant pel que fa a productes d’actiu com de
passiu (Economistes Pla de Pensions, targeta Visa Affinity Economistes...).

El nostre col·lectiu

Aproximadament un 35% del nostre col·lectiu exerceix la professió per
compte propi o associada, mentre que l’altre 65% treballa per compte d’al-
tri; això comporta que el Col·legi organitzi tot un ventall de serveis i forma-
ció en funció de com s’exerceix la professió. Cursos d’actualització
professional molt específics, el Servei Fax Registre, el Registre de Societats,
les sessions de les Comissions de Fiscal i Auditoria, principalment, en són
alguns exemples; i d’altres, com ara disposar d’un correu electrònic gratuït,
gaudir de les diferents publicacions, poder accedir al servei de consultes
sobre fiscal, comptable i auditoria, estan a disposició de tots els col·legiats.
Pel que fa a la distribució del nostre col·lectiu en funció de la residència, el
86% és de Barcelona, el 6% de Girona, el 5% de Tarragona i el 3% de Lleida.
Pel que fa a les especialitats professionals, les més representatives són les
gerencials, les financeres-comptables, fiscal, auditoria i consultoria en general.

Evolució col·legial

La Junta de Govern, conscient de la necessitat de facilitar al màxim la incorpo-
ració de nous col·legiats, aplica ja des de fa uns anys una sèrie de descomptes
especialment dirigits als qui s'acaben de llicenciar que desitgen incorporar-se a
la institució; aquests, a més de gaudir de grans descomptes en la quota
col·legial, el Banc Sabadell els finança una part de la quota d’entrada al Col·legi. 
D’altra banda, s’ha intensificat la presència del nostre Col·legi en les dife-
rents facultats, i s’han dissenyat tot un seguit d’activitats que permeten als
acabats de llicenciar i als estudiants poder participar en les jornades, les con-
ferències i els cursos que s’organitzen des del Col·legi. 
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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
patrimoniales; IAE; IBI; Impuesto general indirecto canario; Impuestos
especiales; Tasas estatales e Interés legal del dinero.

IRPF

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.

RESOLUCIÓN DE 26 DE DICIEMBRE DE 2006 (BOE 02-01-2007) 
[REF. CISS LE239616]
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el primer trimes-
tre natural del año 2007, a efectos de calificar tributariamente a deter-
minados activos financieros.
• Otras materias afectadas: Sociedades.

CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN HISPANO-EMIRATENSE 
DE 5 DE MARZO DE 2006 (BOE 23-01-2006) [REF. CISS LE239985]
Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el Patrimonio, hecho en Abu Dhabi el
5 de marzo de 2006.
• Otras materias afectadas: Sociedades, No residentes y Patrimonio. 

ORDEN EHA /30/2007, DE 16 DE ENERO (BOE19-01-2007) 
[REF. CISS LE239922]
Se aprueban los modelos 110 y 111 de declaración-documento de
ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e impu-
taciones de renta.

RESOLUCIÓN DE 7 DE ENERO DE 2007 (BOE 13-02-2007) 
[REF. CISS LE240345]
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones
permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante
el 2007 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a
las personas en accidentes de circulación.

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 Docu-
mentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Espe-
cial sobre Determinados Medios de Transporte.
• Otras materias afectadas: Sucesiones y donaciones; Impuestos espe-
ciales 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 Eco-
nómicas.

IVA

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 Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de
1979, respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario.
• Otras materias afectadas: Impuesto General Indirecto Canario.

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/3947/2006, DE 21 DE DICIEMBRE (BOE 28-12-2006) 
[REF. CISS LE239487]
Se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presen-
tación e ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen
anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica
la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de depó-
sito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.

ORDEN EHA/3948/2006, DE 21 DE DICIEMBRE (BOE 28-12-2006) 
[REF. CISS LE239488]
Se aprueban los dígitos identificativos de las Oficinas Gestoras y las cla-
ves para configurar el Código de Actividad y Establecimiento (C.A.E.)
que identifica la actividad desarrollada en relación con los impuestos
especiales de fabricación.

ORDEN EHA/276/2007, DE 12 DE FEBRERO (BOE 15-02-2007) 
[REF. CISS LE240382]
Se establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de las
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agriculto-
res y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo.

GESTIÓN TRIBUTARIA

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

ORDEN PRE/4008/2006, DE 27 DE DICIEMBRE (BOE 01-01-2007) 
[REF. CISS LE239606]
Se establece la configuración, características, requisitos y procedimien-
tos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

INSPECCIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 17 DE ENERO DE 2007 (BOE 30-01-2007) 
[REF. CISS LE240055]
Se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tribu-
tario 2007.

Noticias al día
La Agencia Tributaria se refuerza para luchar contra el Fraude
Hacienda creará este año más de 30 unidades de investigación para
controlar el fraude más complejo, cuadruplicando los recursos actual-
mente disponibles. Además, se creará una base de datos de "negocios
anómalos", que recogerá las operaciones económicas "claramente arti-
ficiosas" y con ánimo de defraudar a Hacienda. 
El objetivo prioritario de estas unidades de investigación, que estarán inte-
gradas por una media de cinco inspectores y subinspectores de la Agencia
Tributaria, será la investigación de entramados societarios dirigidos al blan-
queo de capitales, así como el análisis de las operaciones en las que se
detecte el empleo de billetes de 500 euros o de denominación más amplias
y el empleo abusivo de operaciones con origen en paraísos fiscales.
Junto con las unidades de investigación, que se repartirán por toda
España, colaborarán las nueve unidades de auxilio judicial que en estos
momentos trabajan en la investigación de determinados delitos fiscales
de tal manera que, a finales de año, existirán medio centenar de uni-
dades de investigación y auxilio judicial. 

La reducción de las deducciones perjudica la fiscalidad 
de las sociedades
La nueva regulación de las deducciones empresariales que ha entrado en
vigor para este ejercicio y que se irán aplicando de manera progresiva en
los siguientes va a perjudicar la posibilidad de que las empresas generen
plusvalías que luego puedan reinvertir con un trato fiscal favorable.
La Administración tributaria ha establecido unos requisitos muy riguro-
sos que deben cumplir los activos que se pueden vender -y que pueden
dar lugar a un incentivo fiscal-, lo que puede forzar a las empresas a
recomponer los activos de la sociedad. 
En este aspecto, el Impuesto sobre Sociedades mantiene una fuerte
divergencia con el IRPF, donde todas las plusvalías, sin condición previa,
tributan al 18%. Por eso, los expertos creen que en muchas empresas se
puede tender a trasladar la titularidad de determinados de sus activos
hacia los socios, que podrían venderlos con una tributación menor. Las
empresas podrían analizar la conveniencia de realizar modificaciones en
la estructura de su balance, para intentar acomodarse a la nueva fiscalidad.

Nuevas disposiciones
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El passat dia 19 de desembre el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya va crear l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic dins del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. La seva missió princi-
pal és ser l’instrument per incorporar les polítiques de lluita de
canvi climàtic a l’acció de govern, tant les polítiques de mitigació
com les d’adaptació. 
Les polítiques de mitigació, les conformen les accions que con-
dueixen a disminuir les nostres emissions de gasos amb efecte
hivernacle, responsables del canvi climàtic, ja sigui augmentant
l’eficiència i l’estalvi energètic, substituint els combustibles fòssils
o racionalitzant l’ús del transport, entre altres mesures.
Les polítiques d’adaptació responen a totes aquelles actuacions
necessàries per disminuir els efectes del canvi climàtic que ja estem
patint, com ara episodis meteorològics extrems, pèrdues d’ecosis-
temes o desertització.
Els objectius generals que l’Oficina ha definit són els següents:
– Impulsar i desenvolupar el Pla d’acció d’adaptació i mitigació del

canvi climàtic a Catalunya, que estarà vinculat a l’Estratègia
catalana per al desenvolupament sostenible. 

– Dinamitzar i coordinar totes les polítiques públiques per a la reduc-
ció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle a Catalunya.

– Desenvolupar i executar les polítiques domèstiques de reducció
d’emissions als sectors que no inclou la Directiva europea de drets
d’emissió, anomenats sectors difusos, que corresponen al 65% de
les emissions totals a Catalunya i que són els que presenten més difi-
cultats per a la seva reducció. Concretament, els sectors on cal actuar
són: transport i mobilitat; agrícola, ramader i forestal; institucional,
residencial i de serveis; residus industrials i domèstics, i dissolvents.

– Donar suport a les polítiques de reducció d’emissions en les
aproximadament 200 instal·lacions que inclou la Directiva de
comerç de drets d’emissió, així com la utilització, si s’escau, dels
mecanismes de flexibilitat del protocol de Kyoto. 

– Impulsar polítiques d’adaptació al canvi climàtic amb una aten-
ció especial a les zones més vulnerables com el Delta de l’Ebre,
el Delta del Llobregat i la Tordera o sectors com el turisme, tant
de mar com de muntanya.

– Impulsar polítiques per aprofitar el potencial d’embornal dels
boscos catalans. 

– Difondre i conscienciar la població, en especial a través de les
escoles i les universitats. 

– Donar suport a la comunitat científica catalana per a la recerca,
l’estudi i la comprensió del canvi climàtic a Catalunya seguint les
directrius europees i de les Nacions Unides.

Per assolir aquests objectius, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge ja ha destinat un milió d’euros per al pressupost de l’O-
ficina per aquest 2007. Aquests diners han de servir per a la rea-
lització d’estudis destinats a l’avaluació, la modelització i l’anàlisi
de les causes i els efectes del canvi climàtic a Catalunya (220.000
euros), per donar suport econòmic i tècnic a projectes que pro-
moguin accions de lluita contra el canvi climàtic en els ens locals
i altres actors socioeconòmics (600.000 euros) i a la difusió a les
escoles, universitats i altres centres de recerca (180.000 euros).

LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DEL CANVI CLIMÀTIC
Atès que no seria eficaç que en la lluita contra el canvi climàtic actués
un únic departament de manera aïllada i que, tot al contrari, es reque-
reixen accions transversals en el conjunt de les polítiques públiques, el
Govern ha creat, en paral·lel a la creació de l’Oficina, la Comissió Inter-
departamental del Canvi Climàtic; d’aquesta manera es podrà impul-
sar i coordinar l’acció del Govern sobre matèria. Aquesta Comissió
està integrada per un representant dels departaments següents: Medi
Ambient i Habitatge, Economia i Finances, Política Territorial i Obres
Públiques, Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Salut, Treball, Interior,
Relacions Institucionals i Participació, Innovació, Universitats i Empre-
sa, Educació, Presidència i Vicepresidència. Serà presidida pel conseller

de Medi Ambient i Habitatge, i l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic
li donarà suport tècnic per al desenvolupament de les seves tasques.

Josep Garriga, economista
Director de l’Oficina de Canvi Climàtic

Notícies d’interès
– Brussel·les obligarà els fabricants de cotxes a reduir les emissions

de CO2. (7-2-07 El País).
– Dupont aposta en Davos per l’acord entre empreses i sector

públic, amb l’objectiu de crear una revolució agrícola a l’Àfrica.
(29-1-07 Cinco Días).

– Energies renovables com la solar, l’eòlica i els biocombustibles
creixeran a nivell mundial fins els 130.000 milions d’euros el
2015. (6-2-07 Energies Renovables).

– CAEMA llança el fons d’inversió MDL d’un bilió de dòlars, amb
capital privat en projectes MDL per a l’Amèrica Llatina i el Carib.
(12-2-07 Fundación Entorno-BCSD Espanya).

– Una difícil equació: Urbanisme, habitatge i medi ambient. (26-
2-07 El País).

– 12 països europeus redacten un Pla d’acció per a l’eòlica mari-
na. (11-3-07 Energies Renovables).

– AECA obté el “nivell A” per la seva Memòria de Sostenibilitat
del 2005 per GRI. (8-2-07 Europa Press).

– L’informe CITIGROUP diu que el canvi climàtic també té impli-
cacions econòmiques atractives per a certes empreses. Identifi-
ca 74 companyies de 18 països, amb unes quantes
d’espanyoles. (8-2-07, Cinco días).

Esdeveniments
– El Fòrum Econòmic Mundial (informa Davos) va acabar amb

avenços sobre el comerç i el canvi climàtic. Algore, exvicepresi-
dent dels Estats Units, va fer una conferència, citant les accions
necessàries per aturar l’escalfament global. 

– La Diputació de Barcelona va organitzar, el mes de febrer, un
“Fòrum sobre Medi Ambient i el Món Local”. Es va aprovar un
document anomenat 11 propostes per a la Sostenibilitat
Local, que està disponible a la web de la Diputació de Barcelo-
na. Hi van participar diversos membres de la Comissió d’Econo-
mia i Sostenibilitat del Col·legi. 

– La Fundació Fòrum Ambiental, del 27 al 2 de febrer, va celebrar
a Fira2, ECOCITY (anteriorment  ECOMED), amb moltes con-
ferències, el III premi a la Ciutat Sostenible, la trobada local i la
dels països mediterranis. Com cada any hi vam ser presents.

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
La Comissió es va reunir el passat dimarts dia 6 de març tancant
el tema del treball de les Memòries de Sostenibilitat. I alhora
començant a dibuixar el tema que es tractarà el dia de l’econo-
mista d’enguany. Es planificarà una taula rodona, que ens agra-
daria que rebés la participació de moltes altres comissions, ja que
alguns dels temes que tractem són comuns i necessaris per a
molts dels economistes. Ens agradaria poder fer coses conjuntes,
per estalvi de temps i d’esforços. El treball compartit és més
valuós. Si alguna comissió s’anima que es posi amb contacte amb
martaroc.ind@economistes.com i en parlem.

Marta Roca i Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic
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Riscs sectorials l’any 2007
Coface va presentar al final del 2006 el seu informe “Panorama
de riscs sectorials. Perspectives 2007”, en el qual mesura el risc de
no pagament per part de les empreses de diverses branques d’ac-
tivitat, i anticipa quina serà la seva evolució durant l’exercici del
2007. Així, estableix tres tipus de mesures, que són la vulnerabili-
tat de la conjuntura (preus, costos, solvència…), la solidesa finan-
cera i l’experiència de pagament. Les valoracions de risc dels
sectors es realitzen sobre 10 nivells, amb una escala que va de
l’A+ per als riscs més baixos fins al D per als riscs més elevats.

L’any 2007 l’entorn econòmic de nombrosos sectors es caracterit-
zarà per una desacceleració moderada i vinculada, fonamentalment, a
una inflexió en la tendència dels Estats Units i, en menor mesura,
d’Europa. El preu del petroli es caracteritzarà per l’estabilitat, llevat
que hi hagi un accident geopolític, mentre que els preus de les altres
matèries primeres progressaran menys dinàmicament que en el pas-
sat i, fins i tot, n’hi hauria que podrien baixar. Lògicament, tot això
limitarà les pujades dels costos de producció i afavorirà els marges
de les empreses que utilitzen més intensivament aquests materials.
Per la seva banda, una demanda interna dinàmica i uns avantatges
competitius substancialment favorables continuaran caracteritzant
les economies emergents, sobretot les asiàtiques. No obstant això,
en aquests països es pot anticipar una dura competència entre les
empreses pel que fa als preus i l’aparició de riscs lligats a l’aparició
de sobrecapacitats en uns sectors determinats, sobretot a la Xina.

Segons Coface, els nivells de riscs sectorials que es preveuen per al
2007 s’incrementaran. Les valoracions de 4 dels 14 sectors analit-
zats anuncien un empitjorament de la situació en comparació a l’e-
xercici anterior, mentre que només en un cas s’anticipa una millora.

Després d’anys de fort dinamisme, la demanda en determinats sec-
tors d’activitat registrarà un alentiment durant el 2007. Aquest és el
cas de la construcció, la valoració de risc de la qual ha baixat a esca-
la mundial, a Europa i als Estats Units. Altres sectors també han patit
una davallada en la seva classificació de riscs. Aquest és el cas dels
equipaments per a les telecomunicacions i la informàtica, atès que
una demanda més moderada pot intensificar la competència i endu-
rir la pressió sobre els marges empresarials. Així mateix, per al 2007
s’incrementa el nivell de risc en el sector farmacèutic, a causa de les
restriccions de la despesa pública en matèria d’assegurança-malaltia
i a la més gran concurrència dels medicaments genèrics. Cal notar,
d’altra banda, com augmenta el risc del sector l’automòbil a Euro-
pa, el de la gran distribució als Estats Units i el de l’electrònica a Àsia.
L’únic sector per al qual l’any 2007 es preveu una reducció del risc
a nivell mundial és el del transport aeri, gràcies a un increment
sostingut del trànsit i als nombrosos processos de reestructuració
empresarials endegats.

NIVELL DE RISC DE SECTORS A NIVELL MUNDIAL 2005-2007*

Sectors

Siderúrgia A A A
Electrònica A A A
Farmàcia A A A-
Química B+ A- A-
Paper A- A- A-
Mecànica A- A- A-
Gran distribució A- A- A-
Telecomunicació (equipaments) A- A- B+
Construcció A A- B+
Automòbil B B- B-
Informàtica B- B B-
Transport aeri C- C+ B-
Tèxtil C C C
Confecció C- C- C-
* Nivell de risc de menys a més: A+ (risc més feble), A, A-, B+, B, B-, 

C+, C, C- i D (risc més elevat).

A+, A, A-: L’entorn econòmic del sector és bo i exerceix una
influència positiva sobre la situació financera de
les empreses. L’experiència de pagaments és
satisfactòria.

B+, B, B-: L’entorn econòmic més aviat favorable no es
troba exempt d’un deteriorament a curt termini
que podria tenir repercussions negatives sobre la
situació financera de les empreses. El comporta-
ment dels pagaments és globalment correcte.

C+, C, C-: L’entorn econòmic és molt incert i no es percep
una millora de la situació financera de les empre-
ses. El comportament dels pagaments és relati-
vament dolent en relació a altres sectors.

PERSPECTIVES EN DIVERSOS SECTORS

Química
L’any 2006 s’ha assolit el màxim del cicle econòmic actual del sec-
tor. La seva rendibilitat no s’ha vist afectada per la marxa dels
preus de l’energia i altres matèries primeres, atès que aquests
preus s’han pogut repercutir, en bona part, sobre els preus de
venda, gràcies a la demanda sostinguda. Durant el 2007 l’alenti-
ment esperat en l’economia mundial hauria de traduir-se en una
desacceleració de l’activitat. L’estabilització dels preus de les
matèries primeres, especialment del petroli, podrien compensar
aquest menor dinamisme. Fruit d’això, la solvència de les empre-
ses es mantindrà globalment bona. L’any 2007 les àrees geogrà-
fiques de més risc seran l’Europa Central i l’Amèrica Llatina,
mentre que la de menor incertesa serà la de l’Orient Mitjà.

Construcció
Després d’anys d’efervescència, el 2007 s’ha de confirmar la dava-
llada dels preus i de l’activitat de la construcció residencial als
Estats Units i en determinats països europeus. En aquests, les peti-
tes i mitjanes empreses podrien enfrontar-se a dificultats. Al con-
trari, al Japó i Alemanya els anys d’estancament deixaran pas a
una recuperació moderada de l’activitat. La construcció no resi-
dencial i l’obra civil registraran bones perspectives en la majoria
dels països industrialitzats, amb l’excepció de l’obra civil japone-
sa. Per la seva banda, el dinamisme del conjunt del sector persis-
tirà en nombrosos països emergents.

Gran distribució
El creixement dels mercats madurs serà moderat, i l’alentiment
esperat del consum en determinats països industrialitzats no hau-
ria de modificar la marxa del sector durant el 2007. La con-
currència es mantindrà intensa entre les grans marques que
diversifiquen els formats de venda, llançant cadenes d’establi-
ments especialitzats (roba, esport, bricolatge...) i desenvolupant
oferta de serveis (viatges, crèdit, telecomunicacions...). En aquest
context de demanda menys dinàmica i de dura competència la
situació financera de les empreses serà menys favorable, especial-
ment als Estats Units. De fet, en aquest país la moderació del con-
sum que es preveu el 2007 afectarà la marxa del sector,
especialment en les cadenes especialitzades en bricolatge i equi-
pament per a la llar. Per la seva banda, a l’Europa Occidental l’e-
volució serà positiva, tot i l’enduriment de la política monetària i
l’endeutament elevat de les famílies. Globalment s’espera un
empitjorament del nivell de risc d’aquest sector als Estats Units i
una millora a l’Europa Occidental i al Japó, mentre que el risc més
elevat es concentra a l’Europa Central.

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica del CEC
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Aspectes fonamentals del projecte de Llei de Societats Professionals
L’exercici de la professió per mitjà d’una societat professional
és un model habitualment utilitzat pels economistes, així com
en altres àmbits professionals. Per tant, la nova llei de socie-
tats professionals és una norma que hem de conèixer i que
tindrà una incidència notable en els diversos ordres de la vida
professional i col·legial.
El text legislatiu preveu la participació activa dels col·legis profes-
sionals en el registre i el control de les noves societats que es creïn
sota la normativa de les societats professionals, així com respecte
a les societats ja existents que s’adaptin a aquest format.
Igualment, la nova regulació produirà conseqüències impor-
tants en relació a l’activitat del col·legiat considerada indivi-
dualment. Vegem-ne els aspectes fonamentals.

QUÈ SÓN LES SOCIETATS PROFESSIONALS?
Les societats professionals són les societats que –amb
independència de la forma societària adoptada: limitada, anò-
nima, civil...– tinguin únicament per objecte social l’exer-
cici en comú d’una activitat professional, entenent-se per
activitat professional la que requereix titulació universitària, o
titulació professional en la qual és preceptiva una titulació uni-
versitària, i la inscripció en el Col·legi Professional correspo-
nent, com és el cas del nostre col·lectiu.
Existeix exercici en comú de l’activitat quan els actes propis de
la professió es porten a terme directament per persones físi-
ques col·legiades sota la raó o denominació social de la socie-
tat professional, i li són atribuïts els drets i les obligacions de
l’activitat i de la relació amb el client. 
La nova Llei també preveu la possibilitat que es constitueixin
societats multidisciplinàries, és a dir, les que tenen per objecte
diverses activitats professionals compatibles entre si. Per
exemple, una societat d’economistes i advocats.

COMPOSICIÓ
Les societats professionals hauran de comptar amb socis pro-
fessionals en tres quartes parts:
• del capital social.
• del patrimoni social.
• dels socis en les societats no capitalistes.
• dels membres dels òrgans d’administració, i en el cas d’ad-

ministrador únic o conseller delegat haurà de ser igualment
soci professional.

Són socis professionals les persones físiques que reuneixen els
requisits exigits per a l’exercici de l’activitat professional que
sigui el seu objecte social i que l’exerceixin dins la mateixa.
També ho són les societats professionals que participen en una
altra societat professional. 

DENOMINACIÓ, FORMALITZACIÓ I INSCRIPCIÓ
La denominació social de la societat professional haurà de con-
tenir, juntament amb la indicació de la forma social de què es
tracti –societat limitada, anònima...– l’expressió professional,
que serà “p” en la forma abreviada (per exemple S.A.P. o S.L.P.).
El contracte de societat professional haurà de formalit-
zar-se en escriptura pública. L’escriptura de constitució
contindrà els certificats col·legials acreditatius de la col·legia-
ció dels atorgants i de la seva habilitació actual per a l’exerci-
ci professional.
L’escriptura haurà de ser inscrita en el Registre Mercan-
til, moment a partir del qual tindrà personalitat jurídica. Els
posteriors canvis de socis, administradors i contracte social
s’hauran de fer constar també en escriptura pública i s’hauran
d’inscriure al Registre Mercantil. 
Igualment, la societat professional haurà de ser inscrita al
Registre de Societats Professionals del Col·legi Professio-
nal que correspongui al seu domicili, establint-se un registre
paral·lel al Registre Mercantil, que li comunicarà d’ofici les modi-
ficacions que es vagin produint en les societats professionals. 

Les societats constituïdes abans de l’entrada en vigor de la Llei
hauran d’adaptar-se i sol·licitar la inscripció de la seva adapta-
ció al Registre Mercantil en un termini d’un any des de l’en-
trada en vigor de la Llei, preveient la seva dissolució de ple dret
si no s’ha procedit en aquest sentit en el termini de divuit
mesos des de l’entrada en vigor.
La inscripció en el Registre del Col·legi Professional correspo-
nent haurà de portar-se a terme també dins del termini d’un
any des de la constitució del Registre corresponent.

RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA I PATRIMONIAL
És d’aplicació a la societat professional i als seus profes-
sionals el règim deontològic i disciplinari propi de l’acti-
vitat que sigui el seu objecte social.
Així, el legislador té voluntat que les societats de professionals
siguin tractades pels col·legis professionals com un col·legiat
més, amb les peculiaritats pròpies d’una persona jurídica.
Les causes d’incompatibilitat o d’inhabilitació per a l’exercici
de la professió que afectin qualsevol dels socis professionals
no es faran extensives a la societat i a la resta de socis profes-
sionals si s’exclou de la societat el soci incompatible o inhabi-
litat. En el cas contrari sí que es produirà l’extensió.
Respecte de la responsabilitat patrimonial, la societat profes-
sional respondrà dels deutes socials amb tot el seu patrimo-
ni, i els socis respondran personalment segons el tipus social
escollit. 
No obstant, s’estableix la responsabilitat solidària de societat i
professionals respecte dels deutes socials que es derivin d’ac-
tes pròpiament professionals, essent d’aplicació les normes
generals sobre responsabilitat contractual i extracontractual. 
Aquest règim serà també d’aplicació en el supòsit que dos o
més professionals desenvolupin col·lectivament una activitat
professional sense constituir una societat professional, respo-
nent tots ells solidàriament dels deutes i les responsabilitats
provinents de l’exercici de la seva activitat professional.  
En aquest sentit, les societats hauran de contractar una asse-
gurança de responsabilitat civil derivada de la seva activitat.

RÈGIM ESPECIAL DELS SOCIS PROFESSIONALS I ALTRES
ESPECIALITATS
Sense ànim de ser exhaustius i a títol informatiu, hem de fer
esment del fet que la llei estableix una regulació específica pel
soci professional, la transmissibilitat de la seva condició, sepa-
ració, exclusió, transmissió de les participacions i reemborsa-
ment de la quota de liquidació.
Tanmateix, es preveuen normes especials d’aplicació a les
societats professionals que adoptin formes socials que limitin
la responsabilitat personal dels socis, com ara la societat anò-
nima o limitada. Aquestes normes tendeixen a dotar de
majors garanties davant tercers les operacions mercantils que
portin a terme aquestes societats professionals.

CONCLUSIÓ
Amb la publicació d’aquesta llei, el legislador pretén ordenar
una pràctica professional ja existent –les societats de profes-
sionals–, amb l’objecte de garantir que els serveis prestats per
societats reuneixen les mateixes garanties de capacitat i
col·legiació que un professional liberal.
Les novetats introduïdes per la nova llei són significatives, i
des del col·legi creiem que es tracta d’una oportunitat de
diferenciar les societats d’economistes a les d’altres profes-
sionals no col·legiats o bé adscrits a col·legis professionals
voluntaris.
Així, el Col·legi i el Registre Mercantil facilitaran la informació
i coordinació necessària per tal que les societats d’economis-
tes es puguin adaptar de manera ràpida i eficient.

Alberto Jiménez
Guillén Bécares, S.L.
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És obvi, i en part raonable, que la major part dels esforços en
la gestió de la informació sanitària s’hagin centrat a assegurar
la confidencialitat de les dades personals. 

Potser és per això que un altre tema de gran importància ha
quedat una mica oblidat, aquest és l’eficiència en la gestió de
la informació. 

Anem a pams, generar informació sanitària i sobre el sistema
sanitari té diferents objectius: 
a) disseny i avaluació de resultats de les polítiques públiques, 
b) gestió eficient i disseny de circuits del sistema, 
c) supervisió, control i incentius sobre l’activitat dels proveï-

dors sanitaris,
d) gestió de la salut de la població (promoció dels hàbits i

estils de vida saludables), 
e) gestió de la demanda.

Analitzem alguns aspectes sobre els quals es pot millorar a
curt termini en algun d’aquests objectius. 

Quant a la gestió del sistema sanitari i l’avaluació de les polí-
tiques públiques, és evident que l’administració realitza un
gran esforç per generar, avaluar i difondre els resultats de les
seves anàlisis. 

No obstant això, tal com hem apuntat a l’inici del text, la
necessària cautela sobre la privacitat de la informació obsta-
culitza la lliure disposició de la informació per a tots el poten-
cials avaluadors (interns i externs). 

Això planteja dues possibilitats, o bé l’administració realitza
estudis sobre aspectes en què intrínsecament no hi està inte-
ressada (per a poder justificar la no necessitat d’avaluadors
externs), o bé queden aspectes sense avaluar que podrien
resultar en innovacions de gestió o productives. 

És més, hi ha qui sustenta que l’anàlisi de polítiques públiques
ha de ser necessàriament extern per poder assegurar la neu-
tralitat dels resultats i ampliar el seu nivell de difusió. 

Ara bé, el nivell de maduresa d’una societat, que en molts
casos eleva les anècdotes a categoria, ha de ser més alt per
poder fer de l’anàlisi de resultats un sistema de millora per-
manent en comptes d’un sistema de fiscalització i recerca de
culpables. 

El sistema sanitari català és complex, i la seva gestió requereix
noves formes d’articulació, coordinació, accés i resolució. És
creixent la necessitat de millorar la informació per part dels
professionals, garantir la comunicació entre nivells assisten-
cials per augmentar la capacitat resolutiva, avançar en l’efi-
ciència dels centres o garantir millors nivells d’accessibilitat
dels ciutadans i altres actors socials al sistema (l’anomenada
accountability o transparència social del sistema). 

La accountability es basa en 5 principis: participació del ciu-
tadà (diàleg amb el propietari del sistema?), governança (l’or-
ganització està dissenyada per al benefici mutu dels actors del
sistema?), estratègia (l’objectiu principal de l’organització és
millorar la salut de la societat?), gestió del rendiment (l’orga-
nització busca ser el màxim d’eficient en els seus processos?)
assegurança (garanteix l’organització els mecanismes de
supervisió externs per garantir que les seves estratègies no s’a-
llunyin de l’objectiu últim de l’organització?), transparència

pública (l’organització comunica tota la informació referent als
seus resultats tant financers com de rendiment?). En aquest
sentit, l’aposta pels sistemes d’informació i la gestió de la
informació són una estratègia fonamental.  

Els reptes associats a la privacitat i confidencialitat, abans
mencionats, o el fet que la indústria de les TICs hagi identi-
ficat tradicionalment el mercat sanitari com no massa rendi-
ble, ha donat lloc al desenvolupament d’eines d’informació,
de comunicació, de gestió assistencial telemàtica i de conei-
xement molt particularitzades, fragmentades i sense visió
sistèmica. 

El repte és, doncs, garantir que s’avanci cap a una major inter-
operativitat entre les xarxes dels actors clau del sistema. 

Els pilars bàsics de la gestió de la informació sanitària són,
doncs: la Seguretat i confidencialitat, l’Estandardització, la
Interoperativitat, i l’eficiència en la gestió. 

Mentre que les limitacions i els riscs a fer front són:  la veloci-
tat en el desplegament de xarxes de comunicació, els aspec-
tes legals relacionats amb la tecnologia i la confidencialitat, la
necessitat de canviar alguns hàbits socials de la ciutadania,
l’impacte organitzacional sobre les entitats proveïdores i les
tasques assistencials dels professionals de manera que hi hagi
garantia de l’adequada integració entre la perspectiva de la
pràctica clínica i de la gestió dels centres. 

Cal, doncs, que tots els agents del sistema posin fil a l’agulla
o també el sistema sanitari (tradicional motor de reformes
organitzatives) pot perdre el tren de la competitivitat. 

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

Col·legi d’Economistes de Catalunya

Reflexions sobre... la gestió del coneixement i la informació sanitària

Novetats en la Comissió
d’Economia de la Salut

El passat dia 12 d’abril, la Comissió d’Economia

de la Salut va nomenar la col·legiada Maria

Josep Arasa vicepresidenta de la comissió, i va

acordar també un nou model organitzatiu mit-

jançant un comitè permanent que té com a fina-

litat principal impulsar les activitats i els serveis

específics adreçats als col·legiats i a altres pro-

fessionals relacionats amb l’economia de la

Salut. Aquest comitè està integrat pel president

de la comissió, Joan B. Casas, la vicepresidenta,

Maria Josep Arasa, i els col·legiats Roser Fernán-

dez, Ricard Crespo i Ivan Planas.
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l La nova Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF), en vigor des del passat dia 1 de gener, ha
modificat substancialment els productes de previsió
social, amb una gran dispersió en el seu redactat al llarg
de tot el text legal. Així, amb la finalitat d’aclarir quins
són els nous productes, hem cregut oportú refondre i
resumir els diferents articles, disposicions addicionals,
disposicions transitòries i disposicions finals que, atesa la
seva extensió, tractarem en aquest noticiari fiscal i en el
proper corresponent als mesos de juny i juliol.

REGULACIÓ DE LA NORMATIVA

La nova Llei de l’IRPF (Llei 35/2006) incorpora una regulació
completa i detallada del règim fiscal de les aportacions i pres-
tacions dels sistemes de previsió social que complementen  les
de la Seguretat Social.
A l’hora de redactar aquest article encara no s’ha aprovat el
desenvolupament reglamentari de la nova llei de l’IRPF, però
convé recordar que la regulació dels plans i fons de pensions es
troba recollida en el RD Legislatiu 1/2002 pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions
i en el RD 304/2004, que aprova el Reglament de Plans i Fons
de Pensions. Malgrat això, conserven la seva vigència determi-
nats preceptes de l’antic reglament aprovat pel RD 1307/1988:
l’article 56.1, Tributació del Plans de Pensions, els articles 60, 62,
72 i Disposició Addicional Única, sobre les obligacions d’informa-
ció; l’article 63.2, sobre la tributació de les quantitats imputable als
partícips de plans de pensions; l’article 73.2, sobre la importació
fiscal de les contribucions i les disposicions transitòries que mante-
nen els seus efectes envers els plans de equilibri que s’hi acolliren.
També mitjançant la Llei 11/2006, s’adaptà la legislació inter-
na espanyola al règim d’activitats transfrontereres regulat en
la Directiva 2003/41/CE, que harmonitza financerament la
normativa de fons de pensions en l’àmbit de la Unió Europea.

REDUCCIONS EN LA BASE IMPOSABLE PER APORTACIONS
I CONTRIBUCIONS A SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL I EL
LÍMIT MÀXIM ANUAL 

Com a norma general, es podran reduir en la base imposable gene-
ral de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les aportacions
i contribucions als sistemes de previsió social que corresponguin a:
a) Aportacions i contribucions a plans de pensions.
b) Aportacions i contribucions a mutualitats de previsió social.
c) Primes satisfetes als plans de previsió assegurats.
d) Aportacions realitzades pels treballadors als plans de previ-

sió social empresarial.
e) Primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin

exclusivament el risc de dependència.
El conjunt de les aportacions màximes que poden donar
dret a reduir la base imposable realitzades als sistemes
de previsió social previstos en els punts precedents, inclo-
ent, en el seu cas, les que haguessin estat imputades pels
promotors, no podrà excedir el 30% de la suma dels ren-
diments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts
individualment en l’exercici amb el límit de 10.000 n anuals.
Aquest percentatge serà del 50% per a contribuents de més
de 50 anys i el límit serà de 12.500 n anuals.
El límit màxim conjunt per a les reduccions previstes serà el
que resulti menor dels dos.
Ambdós límits actuen independentment dels límits que cada
sistema tingui establert.

PLANS DE PENSIONS

Aportacions a plans de pensions

Límit anual de l’aportació
– L’aportació anual es limita a 10.000 n individualment per a

cada partícip integrat en la unitat familiar, per als majors de
50 anys el límit anual serà de 12.500 n. Aquest límit inclou
tant les aportacions individuals com les de contribucions
empresarials.

– En el cas de minusvalidesa, els límits que operaran són els
següents:
– Aportacions del mateix minusvàlid: 24.250 e.
– Aportacions del mateix minusvàlid més aportacions de

parents: 24.250 e.
– Aportacions de parents: 10.000 e.

– Existeix un segon límit que és el 30% de la suma dels rendi-
ments nets del treball personal i d’activitats econòmiques
(50% per a contribuents de més de 50 anys). 

– S’aplica el menor dels dos límits: o el d’aportació o el de ren-
diments.

Aportacions posteriors a la jubilació
Es podran efectuar aportacions posteriors a la jubilació i per-
cebre-les per contingència de jubilació, però una vegada es
cobra per aquesta contingència, les aportacions poste-
riors només es podran destinar a la dependència o a la
defunció.

Prestacions de plans de pensions
– No s’aplicaran reduccions de la prestació en forma de capital.
– A les prestacions derivades de contingències desenvo-

lupades abans de l’1 de gener de 2007 els serà aplica-
ble la reducció del 40% ja aplicable amb la llei anterior.

– A les prestacions derivades de contingències desenvolupa-
des a partir de l’1 de gener de 2007, per la part correspo-
nent a aportacions realitzades fins al 31 de desembre de
2006, també els serà aplicable la reducció del 40%.

– Es dóna llibertat a la forma de percepció que fixi el benefi-
ciari, en els termes que reglamentàriament es determinin i
amb les limitacions que estableixin les mateixes especifica-
cions dels plans.

PLA DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL

Es tracta també d’un nou producte, però que resulta una con-
tinuació del pla de pensions d’ocupació, amb les característi-
ques següents:
– La prestació tindrà la consideració de rendiment del treball.
– Es mantenen com en els plans de pensions d’ocupació els

principis de no discriminació, irrevocabilitat d’aportacions,
capitalització, etc.

– La pòlissa subscrita disposarà les primes que haurà de satis-
fer el prenedor.

– Les primes s’imputen als empleats i les aportacions reduei-
xen la base imposable de l’IRPF, amb els límits ja assenyalats.

– Es permet la possibilitat de mobilització a un altre pla de pre-
visió social empresarial.

– Cobreix les contingències dels plans de pensions: jubilació,
invalidesa, i dependència i defunció.

– Garantia d’interès.
Ricard Viña Arasa

Assessor Fiscal del Col·legi

Fiscalitat dels instruments de previsió social en el nou Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques (1a part)
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L’esborrany del projecte de Llei de reforma i els grups de societats:
novetats principals
El projecte de Llei de reforma i adaptació de la Legislació
Mercantil en matèria comptable que s’està tramitant en el
Congrés dels Diputats té per objecte reorganitzar la jerarquia
de normes, de manera que les que són de caràcter més
general estiguin contingudes en les disposicions de rang
superior i que les més específiques es contemplin en les de
rang inferior. 

Això comporta la introducció d’un seguit de modificacions
en el Codi de Comerç, la Llei de Societats Anònimes i la de
Societats Limitades. A més, en el text s’incorporen alguns
aspectes que corroboren les últimes disposicions aprovades,
i més concretament les que sobre la matèria ja es contem-
plen en la Llei 62/03, de 30 de desembre, com també deter-
minades innovacions pel que fa referència a noves figures
comptables.1

Quant a la Consolidació Comptable, l’objectiu és aconseguir
que la normativa en matèria de consolidació estigui en sinto-
nia amb les NIIF adoptades per la Unió Europea. Bàsicament,
es desenvolupen els aspectes relacionats amb la determinació
del grup, la formulació dels estats consolidats, el seu contin-
gut i format i els aspectes metodològics relacionats amb els
apartats anteriors.

Pel que fa a la determinació del grup s’estableix que aquest
existeix quan hi ha diverses societats que constitueixen una
unitat de decisió. Es tracta d’un plantejament que busca una
aproximació al concepte de grup establert per la Llei del Mer-
cat de Valors que, des del 1988, ja el va definir en aquests ter-
mes. La qüestió és, per tant, determinar quan hi ha, o no, una
unitat de decisió. 

En aquest sentit, el projecte presenta dos supòsits de pre-
sumpció, que contemplen l’existència d’una societat domi-
nant en un cas, o bé que es tracti d’una direcció única de les
societats, en l’altre.  

Pel que fa a la societat dominant, no varia la caracterització
que rebia en la normativa anterior, tot i que ara s’hi afegeix
que es presumirà que una societat ha designat la majoria dels
membres de l’òrgan d’administració d’una altra quan la
majoria d’aquests membres ho siguin també de la dominant
o d’una altra dependent d’aquella, o bé que en siguin alts
directius. 

Però, en canvi, sí que és novetat la conceptualització de direc-
ció única que s’estableix a partir del control sobre diverses
societats domiciliades en territori espanyol per una o més per-
sones físiques o jurídiques que no estan obligades a consoli-
dar i que actuen conjuntament. Hi afegeix també la
possibilitat d’acords o clàusules estatutàries que estableixen
la direcció única. 

Els grups que responen a aquesta última tipologia són ano-
menats grups horitzontals. Dins d’aquest apartat s’inclouen
com a membres del grup tant les societats que no estan vin-
culades entre elles, com les que sí que tenen vinculacions
recíproques o en un sol sentit, però que es mantenen sota
el control de socis externs al grup. Els grups integrats per
aquest tipus de societat, el text les descriu com aquells
grups de societats “en què no es pot identificar la societat
dominant”.

En aquest sentit, el projecte va més enllà que la Normativa
Internacional, atès que si bé la NIIF 3 contempla l’existència de
grups sense vinculació patrimonial entre empreses, les deixa
fora del seu àmbit d’aplicació.

El perímetre de consolidació, des d’un punt de vista conceptual,
no sofreix variació: segueix estant format pel grup, per les socie-
tats gestionades conjuntament i per les societats associades. 

Concretament, per a aquestes últimes, s’estableix que la pre-
sumpció d’influència significativa ve donada per la possessió
mínima del 20% dels drets de vot de la societat participada. 

Desapareix, per tant, el cas especial de les societats participades
que cotitzen en borsa, en què s’estimava suficient la possessió
del 3% dels drets esmentats. Quant a les societats gestionades
conjuntament, cal dir que no s’observen variacions significatives
respecte de la normativa actual en la seva definició.

A l’hora d’establir sobre qui recau l’obligació de consolidar, el
projecte diferencia entre els grups que tenen dominant iden-
tificable i els que, o bé no en tenen, o no es pot identificar. En
el primer cas, serà la mateixa societat dominant la que haurà
de dur a terme la formulació i la presentació dels estats corres-
ponents, mentre que en el segon cas ens diu que si no es pot
identificar la societat dominant o bé el control correspon a
persones físiques o jurídiques no obligades a consolidar, l’obli-
gació recaurà en la societat del grup amb un actiu més elevat.

No obstant això, el projecte contempla dos supòsits en què no
existirà l’obligació de consolidar, que segueixen la línia de la
normativa anterior. 

En primer lloc, existeix la dispensa per raons de grandària quan,
en la data de tancar l’exercici la societat obligada a consolidar,
el conjunt dels valors corresponents a les societats del grup no
sobrepassin dos dels tres límits assenyalats per a la formulació
del compte de pèrdues i guanys abreviat en els comptes anuals
individuals. Aquesta possibilitat, que la normativa espanyola
preveu, no és contemplada en la internacional. 

L’altra possibilitat de dispensa es dóna quan la societat obliga-
da a consolidar és alhora dependent d’una societat de la Unió
Europea, si es donen certes condicions específiques. Aquestes
condicions són:
a) que la participació de la societat europea representi un

50% o més dels drets de vot de la societat exempta, i 
b) que una part dels socis, que representin un mínim d’un 10%

del capital, no hagin demanat que es formuli la consolidació
dins dels sis mesos previs al tancament de l’exercici.

Cal dir que tot el que s’ha comentat no té en compte les
esmenes que hi ha pendents de resoldre en el congrés, i que
de fet podrien introduir canvis en algunes de les novetats
incloses en aquest projecte de llei.

Grup de treball de Concentració Empresarial 
i Reforma Comptable (CERC). ACCID

1 En aquest Informatiu no s’han tingut en compte les esmenes que
puguin ser aprovades en el decurs del debat del projecte i que a data
de redacció es troben encara en fase de discussió.
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El risc del negoci es considera en el procés d’auditoria en rela-
ció amb les decisions d’acceptar o conservar clients, i per deter-
minar l’abast de l’auditoria, de la forma següent:
– En seleccionar el nivell desitjat de fiabilitat de l’auditoria i, en

conseqüència, d’importància relativa (factors relacionats
amb les necessitats i expectatives dels usuaris).

– En seleccionar un nivell màxim acceptable de risc d’audito-
ria, utilitzat al respecte de factors avaluats de risc inherent i
de control (incloent el risc de frau), per determinar el risc de
detecció.

ASPECTES A CONSIDERAR PER A L’AVALUACIÓ DEL RISC
DEL NEGOCI

A. Exemples de factors indicatius dels nivells més alts
de precisió d’auditoria

1. Cotitzen les accions del client en un mercat organitzat?
2. El client, planifica o contempla una oferta pública (o priva-

da) d’accions?
3. El client, planifica o contempla la venda del negoci o d’una

part significativa, o hi ha hagut recentment o és probable
que hi hagi aviat un canvi significatiu en l’accionariat?

4. Existeixen (o és probable que existeixin) creditors importants
que siguin usuaris de les comptes anuals?

5. Hi ha indicis de transaccions amb parts vinculades significa-
tives o inusuals, possibles irregularitats o actes il·legals? 

6. És el client d’interès públic als efectes de l’ICAC?
7. Altres?

B. Factors de risc inherent global o de control que 
contribueixen al risc de declaracions errònies importants
i que també contribueixen al risc del negoci

1. La rendibilitat financera es troba amenaçada per condicions
econòmiques, industrials o operatives de l’entitat.

2. Hi ha una pressió excessiva sobre la direcció per aconseguir
les necessitats o expectatives de terceres parts.

3. Hi ha una pressió excessiva sobre la direcció o sobre el per-
sonal per aconseguir objectius. 

Oportunitats

1. La natura de la indústria o de les operacions de l’entitat pro-
porcionen oportunitats per realitzar informes financers
fraudulents.

2. Hi ha una supervisió ineficaç de la direcció.
3. Hi ha una estructura organitzativa complexa o inestable. 
4. Els components del control intern són deficients.

Actituds

S’ha observat, entre d’altres, alguna de les situacions següents:
1. Comunicació ineficaç, o comunicació de valors o normes

ètiques inapropiades.
2. No participació excessiva de la direcció en afers financers o

comptables.
3. Història coneguda d’incompliments de lleis i regulacions, o

de demandes contra l’entitat.

4. La direcció falla a corregir deficiències conegudes.
5. Hi ha interès de la direcció a emprar mitjans que minimitzin

els beneficis declarats per raons fiscals.
6. Intents periòdics per part de la direcció de justificar afers

comptables marginals o inapropiats basant-se en la seva
immaterialitat.

7. La relació entre la direcció i l’auditor actual o l’anterior és
tensa.

C. Factors de risc relatius a apropiació indeguda d’actius

1. Les obligacions financeres personals poden crear pressió
sobre la direcció o els empleats amb accés a l’efectiu o a
altres actius susceptibles de robatori o d’apropiació indegu-
da d’aquests actius.

2. Les males relacions entre l’entitat i els empleats amb accés
a l’efectiu o a altres actius susceptibles de robatori poden
motivar els empleats a apropiar-se indegudament d’aquests
actius. Per exemple, acomiadaments de personal, canvis
recents en la retribució dels empleats, promocions inconsis-
tents amb les expectatives.

Oportunitats

1. Certes característiques o circumstàncies poden augmentar
la susceptibilitat dels actius a l’apropiació indeguda. Per
exemple, les oportunitats d’apropiació indeguda d’actius
s’incrementen quan hi ha grans sumes d’efectiu, quan exis-
teixen partides d’existències que tenen una demanda alta,
o bé quan hi ha actius fàcilment convertibles, com ara bons
al portador, diamants, etc.

2. El control intern inadequat sobre actius pot augmentar la
susceptibilitat d’apropiació indeguda de dits actius. Per
exemple, l’apropiació indeguda d’actius pot resultar d’una
inadequada custòdia física del bé.

Actituds

1. Indiferència o despreocupació de la necessitat de supervisar
o reduir riscos referents a apropiació indeguda d’actius.

2. Indiferència pel que fa al control intern sobre apropiació
indeguda d’actius a través de no fer cas dels controls exis-
tents o no actuar en el sentit de corregir les deficiències
conegudes sobre control intern.

3. Comportament indicatiu de disgust o insatisfacció amb la
companyia o el seu tracte amb l’empleat.

4. Canvis en el comportament o l’estil de vida que puguin
indicar que s’han apropiat indegudament d’actius. 

Basant-nos en l’avaluació de tots els aspectes abans consi-
derats determinarem el risc del negoci. 

Aquesta avaluació del risc del negoci ens serveix per fixar el
risc d’auditoria que inicialment estem disposats a acceptar, i
basant-nos en això determinarem l’abast de les nostres pro-
ves (com menor sigui el nivell de risc acceptable més feina
d’auditor haurem de realitzar).

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

L’avaluació del “risc del negoci” en l’auditoria de comptes
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al El pagament de crèdits als processos concursals.
Els crèdits postconcursals: principals problemes en la seva 
aplicació pràctica
El Concurs, des de la seva declaració, es constitueix com
un procediment judicial de vocació universal que cerca el
control del patrimoni del deutor, mitjançant la intervenció
o la substitució de les seves facultats, tot plegat per donar
satisfacció al conflicte que suposa haver de redistribuir
aquest patrimoni i/o els recursos que en generi, entre tots
els creditors.

Des d’aquest punt de vista, i així ho reconeix la Llei Concursal,
només hi ha dos tipus de creditors, els concursals i els post-
concursals. 

Els primers són els titulars dels crèdits anteriors a la declaració
del concurs, i en general, hauran d’esperar l’acompliment del
conveni o a la fi de la liquidació per cobrar, ni que sigui par-
cialment, els seus crèdits. 

Els segons són els titulars dels crèdits contra la massa; els seus
crèdits són posteriors a la declaració del concurs, i s’hauran de
satisfer tan bon punt siguin vençuts i exigibles, i per tant, amb
caràcter preferent respecte als concursals. 

El legislador reforça aquesta preferència en el pagament dels
crèdits postconcursals, preveient que l’Administració Concur-
sal pugui deduir de la massa activa del concurs els béns i drets
necessaris per fer-hi front, tot i que no s’estableix com fer-ho
efectiu.

Si bé la Llei Concursal fa una referència clara i concisa a la
determinació i el pagament dels crèdits contra la massa (arti-
cles 84.2 i 154), la seva aplicació pràctica en sentit estricte no
és possible en moltes ocasions, sobretot pel que fa als con-
cursos de societats mercantils, on la concurrència de creditors
acostuma a ser molt nombrosa. 

Seguidament s’apunten algunes circumstàncies i reflexions
que poden ajudar a comprendre la dificultat que representa
per a l’Administració Concursal haver d’adoptar mesures efi-
caces, adreçades a fer efectiu el pagament dels crèdits segons
disposa la normativa esmentada.

• L’Administració Concursal hauria d’establir quins béns i
drets de la massa activa no són necessaris per a l’activitat,
a més d’estimar el seu valor de mercat, abans no els
dedueixi de la massa activa del concurs per fer front als
crèdits contra la massa meritats i vençuts. Sobre aquests
dos extrems la Llei Concursal no indica res; si, a més, es té
en compte que la gran majoria de concursos declarats aca-
ben finalment en liquidacions, la tasca encara es fa més
complicada.

• El criteri del venciment a l’hora d’establir la prioritat en el
pagament dels crèdits contra la massa no és un criteri abso-
lut; de fet, s’admeten excepcions en la seva aplicació quan
la continuïtat, tot i essent possible tècnicament i econòmica,
estigui compromesa pels desfasaments de tresoreria asso-
ciats a l’estat d’insolvència actual del deutor. En aquestes
situacions de manca total de finançament, tan intern com
extern, molts proveïdors estratègics obliguen a realitzar
pagaments al comptat per garantir el subministrament. A
més, fins i tot en supòsits de liquidació, sense possibilitat de

continuïtat de cap de les unitats productives ni de negoci,
les despeses associades al correcte funcionament del proce-
diment concursal, com ara l’aranzel de l’Administració Con-
cursal, la publicitat registral, les costes i despeses judicials...,
es consideren prioritàries, i per tant ho són també els crèdits
que se’n desprenen.

• La mateixa vocació universal del procediment fa que l’apli-
cació d’altres normes pugui variar la prelació dels crèdits
tal com es configura a la Llei Concursal. Així, al RDL
5/2005, que admet la compensació de posicions deutores
i creditores, s’ha d’afegir allò previst a la Llei reguladora
sobre la concurrència i prelació de crèdits en execucions
singulars.

• A l’empara de la Llei Concursal, també es poden donar cir-
cumstàncies que tinguin com a resultat variacions en la
prelació establerta en el seu articulat. Així, a la resolució
dels incidents que es puguin plantejar durant el procedi-
ment, s’ha d’afegir la jurisprudència que ja comença a
assentar-se sobre determinats aspectes relacionats amb els
crèdits contra la massa, el seu reconeixement, meritament
i pagament.

Edgard López
Economista administrador concursal

NOU PROCEDIMENT ARBITRAL,
LA CONCORDIA D’OBRA
El primer procediment arbitral especialment destinat a
resoldre els conflictes tècnics que es poden produir
durant els processos constructius

• Resol el conflicte en menys d’un mes.
• No paralitza l’obra.
• Redueix les despeses.
• No requereix advocat ni procurador.
• És arbitrat per un expert.
• Té total validesa jurídica.

Vine a les ponències d’arbitratge 
a CONSTRUMAT

Lloc: Sala 4 del Palau de Congressos
Data: 17 de maig
Hora: 17.00 hores

Inscripció gratuïta a la web www.tatcat.com
o truca’n al telèfon 93 310 60 51 de 9.00 a 14.00 h
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Quadern de navegació
PROPERES NOVETATS EN LA WEB DEL COL·LEGI

Seguint amb la voluntat d’ampliar els diferents serveis en línia
que s’ofereixen des de la web del Col·legi, el departament
d’Informàtica, juntament amb la secretaria general, treballen
per posar en funcionament dos serveis nous. El primer va des-
tinat a oferir a tots els col·legiats la possibilitat de publicar
blocs particulars. D’aquesta manera es pot generar comunitat
de coneixement, perquè la plataforma permetrà que cada
aportació que es faci dins d’un bloc pugui rebre els comenta-
ris o les aportacions de la resta de col·legiats. El segon servei
que entrarà en funcionament també aviat és una plataforma
que permetrà als col·legiats generar un mercat de compra-
venda-intercanvi.

JA TENIM VIDEOCONFERÈNCIA AMB LLEIDA

Fa aproximadament un any,
des d’aquesta mateixa secció
us informàvem que el Col·legi
havia connectat les tres dele-
gacions provincials amb la seu
de Barcelona mitjançant una
Xarxa Privada Virtual (VPN).
Aquesta tecnologia, que d’en-
trada ha permès que les dele-

gacions treballin en el mateix entorn informàtic que
Barcelona, també permet altres possibilitats. Una d’elles s’aca-
ba de posar en marxa amb la representació col·legial de Llei-
da. Es tracta d’un sistema de videoconferència punt a punt
que ha de permetre la retransmissió d’actes i cursos que es
facin a Barcelona o a Lleida, i també organitzar reunions de
treball a distància. La intenció del Col·legi és fer extensiva
aquesta tecnologia a les representacions col·legials de Girona
i Tarragona. També s’estudiarà la possibilitat d’oferir aquest
sistema de comunicació com un servei més als col·legiats.

LES OPERADORES PROMETEN VELOCITATS D’ACCÉS A
INTERNET QUE NO COMPLEIXEN

L’Associació d’Internautes
(www.internautas.org) ha
publicat un informe en què
explica que les operadores
d’accés a Internet per ADSL
donen entre un 58% i un

17% menys de la velocitat que prometen. Segons l’estudi,
que s’ha fet contractant serveis de connexió a 1.024 Kbps,
Telefònica arriba al 83% (849 Kbps de mitjana) de la velocitat
que promet, i és la que més s’acosta a l’oferta publicitada;
Ya.com, en canvi, tan sols arriba a un 42% de la velocitat que
publicita (425,48 Kbps). Entremig, hi ha les altres operadores:
Jazztel proporciona una velocitat mitjana de 507 Kbps (50%)
i Orange, 729 Kbps (un 71% de la velocitat promesa). Ono,
l’operadora d’accés a Internet via cable, tampoc no dóna la
velocitat que promet, només arriba a un 64,5% (660,48
Kbps). 

L’Associació d’Internautes considera que per resoldre aquesta
situació cal que les operadores inverteixin en infraestructures,
i l’única manera d’aconseguir-ho és que la Comissió del Mer-
cat de Telecomunicacions (www.cmt.es) deixi de regular el
preu de les ofertes als usuaris finals. Si els preus als clients

finals es liberalitzessin, la competència entre operadores afa-
voriria la que oferís més bons serveis.

Accés a l’informe: www.internautas.org/html/4071.html

UNA WEB: ONLINE EDUCATION FREE (WWW.ELITESKILLS.
COM/FREE_EDUCATION/?FOO=X)

Més d’un cop hem par-
lat de les possibilitats de
formació que ofereix la
xarxa. En aquesta oca-
sió us oferim un enllaç
a una web que publica
una extensa selecció
d’enllaços amb cursos
en línia i materials per
a autodidactes. Tots
aquests recursos tenen
un detall en comú, i és
que són gratuïts. En

aquesta web trobem des de lliçons enregistrades en vídeo a la
Universitat de Berkeley (www.berkeley.edu) fins a pàgines
d’universitats que ofereixen cursos de llengües per descarregar
amb iTunes i documentals que es poden veure per Internet.
Online Education Free també proporciona un recull d’enllaços
de vídeos educatius (Google Video Lectures, MITWorld Videos)
i de webs de referència per aprendre d’una manera autodidac-
ta (Wikibooks o Archive.org Education). També ofereixen cur-
sos gratuïts a Internet el MIT, les universitats de Washington, la
d’Oxford, la d’Stanford i la de Yale, que brinden una pàgina
conjunta (www.alllearn.org) amb recursos educatius.

Enllaços relacionats:
http://video.google.com/videosearch?q=lecture+genre%
3Aeducational&so=3&start=0
http://mitworld.mit.edu/video_index.php
http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page
http://www.archive.org/details/education
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/all-courses.htm
http://www.cs.washington.edu/education/course-webs.html

PROTEGIR UN DOCUMENT DE WORD

Sense entrar en proteccions molt més serioses, el mateix
Microsoft Word ofereix la possibilitat de protegir un document
mitjançant una contrasenya. És un procediment molt senzill.
Des del document que volem protegir, accedim a l’opció
HERRAMIENTAS del menú i escollim el desplegable OPCIO-
NES. Se’ns obrirà una finestra amb diverses possibilitats. Cli-
carem damunt la pestanya SEGURIDAD i en l’apartat
CONTRASEÑA DE APERTURA posarem la contrasenya que vul-
guem. Només queda prémer el botó APLICAR i ja tindrem el
document protegit. Cal tenir present que si oblidem la con-
trasenya no hi ha possibilitat de recuperació, i haurem de cer-
car per la xarxa algun programa que permeti desprotegir el
document (n’hi ha molts). Per això cal dir que de fet no és una
protecció molt seriosa, però sí que és útil de cara a protegir
l’accés a documents. Un consell per generar contrasenyes és
que tingui entre 8 i 12 caràcters entre lletres i números.

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

Segons un informe de l'Associació
d'Internautes, les operadores 
d'ADSL només donen entre 
un 42% i un 83% de l'amplada 
de banda que publiciten i venen

Des de cursos d'idiomes fins 
a conferències enregistrades 
en vídeo



5 de febrer

Conferència organitzada pel Club de Con-
juntura, sobre L’economia catalana al
començament del 2007, amb la participa-
ció d’Anna Belmonte, Víctor Fabregat,
Àngela Fernández, Àngel Hermosilla, Joan
Miquel Hernández, Mercè Jou, Maria Par-
pal, Germani Rincón, Rafael Romero i Artur
Saurí. Va moderar l’acte Jordi Goula.

12 de febrer

Seminari sobre Nou pla general compta-
ble, a càrrec de Soledad Moya, economis-
ta i professora de la UPF, organitzat per la
seu de Girona del Col·legi d’Economistes
de Catalunya.

15 de febrer

Roda de premsa per a la presentació de
l’informe Situació Econòmica Hivern
2007, a càrrec d’Àngel Hermosilla, econo-

mista i responsable de la Secretaria Econò-
mica del Col·legi i de Jordi Conejos, degà
del Col·legi.

20 de febrer

Sessió temàtica Nou règim tributari de
les operacions vinculades, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec d’Elena Morales Sánchez, advoca-
da del departament tributari d’Uría
Menéndez.

21 de febrer

Curs sobre les Debilitats detectades per l’I-
CAC i pel REA en les seves revisions, a
càrrec de Cristina Gil, economista i audito-
ra, presidenta del Comitè de Pràctica Pro-
fessional del REA, organitzat per la seu de
Tarragona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

22 de febrer

Conferència sobre La adaptación del sector
financiero a la Normativa Contable Interna-
cional: una experiencia a tener en cuenta
por el resto de sectores, organitzada per la
Comissió de Comptabilitat a càrrec del Dr.
Salvador Marín Hernández, degà del Cole-
gio de Economistas de la Región de Mur-
cia, president de la OEE, membre del

Comité del REA per a l’anàlisi de la refor-
ma comptable i professor d’universitat, i
Oriol Amat, economista i catedràtic de la
Universitat Pompeu Fabra. Va moderar
l’acte Valentí Pich, economista i president
del REAF.

22 de febrer

Conferència sobre Document de volun-
tats anticipades, organitzat per la Comis-
sió Sèniors, a càrrec de Joan Amat Soler,
ex-degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

26 de febrer

Conferència sobre Estratègies i oportuni-
tats d’inversió per al 2007, a càrrec de
Félix González, adjunt a la direcció gene-
ral de Renta 4, organitzada per la seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

27 de febrer

Seminari sobre Impost de societats i dis-
solucions patrimonials, a càrrec de Juan
Robleda, cap de serveis d’informació tri-
butària de l’AEAT de Girona, organitzat
per la seu de Girona del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya.

27 de febrer

Conferència sobre Quin serà l’entorn
global de la UE el 2007?, organitzada per
la Comissió Unió Europea, a càrrec de
Jordi Singla, analista econòmic, que va
parlar de Les perspectives dels Estats
Units i Àsia. Efectes sobre l’economia
europea, i Àlex Ruiz, economista i pro-
fessor consultor d’Integració Europea a
la UOC. Va moderar l’acte Xavier Ferrer,
economista i politòleg, secretari de la
Comissió.
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27 de febrer

Dinar col·loqui “ETF: otra forma de inver-
tir en fondos”, amb la participació de
Jesús Sánchez-Quiñones, director general
de Renta 4. Va presidir l’acte Montserrat
Casanovas, catedràtica d’Economia Finan-
cera i secretària de la Junta de Govern del
Col·legi.

6 de març

Sessió temàtica Modificació de l’article 108
de la Llei del mercat de valors, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals a
càrrec d’Àngel Sáez, economista assessor
fiscal i soci de Ros Petit.

8 de març

Conferència Debat sobre l’evolució de l’es-
tat del benestar, organitzada per la Comis-
sió d’Economia de la Salut a càrrec de
Rafael Pinilla –metge, economista i autor
del llibre Más allá del bienestar–, de
Vicente Ortún, professor de la Universitat
Pompeu Fabra, i de José Antonio Nogue-
ra, sociòleg i professor de teoria sociolò-
gica de la UAB. Va presentar i moderar
l’acte Joan B. Casas, president de la
Comissió.

20 de març

Sessió temàtica sobre el Reglament de
l’IRPF, organitzada per la Comissió d’As-
sessors Fiscals a càrrec de Ramon Lanau,
economista assessor fiscal.

26 de març

Presentació del número 54 de la Revista
Econòmica de Catalunya sobre La nova
política industrial, organitzada per la
Revista Econòmica de Catalunya, a càrrec
de Joan Clos, ministre d’Indústria, Turisme
i Comerç, i d’Antoni Soy, secretari d’In-
dústria i Empresa de la Generalitat de
Catalunya.

27 de març

Presa de possessió de la Junta de Govern.
Assemblea ordinària de col·legiats per a
l’aprovació de la liquidació dels comptes
anuals de l’exercici 2006 i per a la  pre-
sentació del dictamen sobre la revisió del
compliment de la normativa reguladora
del Torn d’Actuació Professional (TAP). 

Assemblea extraordinària per autoritzar la
compra del solar on es vol edificar la nova
seu del Col·legi a Barcelona.

29 de març

Conferència sobre Memòria personal de la
relació premsa i política, organitzada per la
Comissió d’Economistes Sèniors, a càrrec
de Roldán Martínez López, president del
gremi de publicitat i ex-membre de la
Junta de Govern del Col·legi.

Documents de treball 
a disposició dels
col·legiats
En aquest període s’ha posat a dis-
posició dels membres del Col·legi
d’Economistes de Catalunya la docu-
mentació següent, que podeu trobar
a la pàgina web del Col·legi, en l’a-
partat corresponent:
– Documentació aportada per Elena

Morales Sánchez, advocada del
departament tributari d’Uría Me-
néndez, amb motiu de la sessió
temàtica Nou règim tributari de les
operacions vinculades, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals
el passat 20 de febrer.

– Documentació aportada per Àngel
Sáez, economista assessor fiscal, soci
de Ros Petit, amb motiu de la sessió
temàtica Modificació de l’article 108
de la Llei del mercat de valors, orga-
nitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals el passat 6 de març.
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Agenda maig 2007
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 10 de maig 17.00 h Sala d’Actes
Principis i normes comptables espanyoles versus
normes internacionals de comptabilitat (IAS/IFRS)

• 10 de maig 9.30 h A-1
Nou Pla general de comptabilitat: principals novetats

• 15 de maig 16.30 h Caixa Penedès
Nou Pla general de comptabilitat: principals novetats (2ª edició)

• 16 de maig 17.00 h Caixa Penedès
Gestió pràctica de tresoreria

• 21 de maig 18.00 h A-2
Anàlisi i gestió d’inversions a l’empresa

• 22 de maig 16.30 h Sala d’Actes
Seminari de la declaració de l’Impost sobre societats 2006 

• 23 de maig 9.00 h A-1
Model EFQM d’Excel·lència

• 24 de maig
Jornades Concursals

• 28 de maig Sala d’Actes 
Responsabilitat dels administradors

• 29 de maig 9.00 h Sala d’Actes
L’empresa i la gestió de riscos financers

• 29 de maig 9.30 h 2n 6a
Nou Pla general de comptabilitat: principals novetats 

• 29 de maig 17.00 h 2n 6a
Curs de control i auditoria interns

• 15 de maig 19.30 h Sala d’Actes 
“Campanya de Renda 2006”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 21 de maig 19.00 h Sala d’Actes 
Presentació del núm. 4 del Monogràfic de Comptabilitat i Direcció:
“NIC/NIIF  i el Nou Pla General Comptable”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 3 de maig 19.00 h Sala de Juntes
Reunió interna

• 8 de maig 18.30 h Sala d’Actes 
Presentació del document: “Canvi climàtic, Economia, Empresa i Economista”

• 8 de maig 12.00 h Sala de Juntes
Reunió interna

• 9 de maig 19.00 h Sala de Juntes
Sessió informal:
“Pla comptable: comentaris com auditors”

• 3 de maig 16.00 h Seu de Girona
“Renda - 06”

• 7 de maig 17.00 h Seu de Girona
“Comentaris sobre l’esborrany del Nou Pla General 

Entitats col·laboradores

AULA D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS 
FISCALS

COMISSIÓ 
DE COMPTABILITAT 
I ACCID

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
DE LA SALUT

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
I SOSTENIBILITAT

COMISSIÓ SÈNIORS

SECCIÓ REA CATALUNYA

SEU DE GIRONA




