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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.

Tradicionalment, el nostre Col·legi ha apostat per la formació continuada com a mitjà de qualificació i, per tant
de diferenciació, dels economistes. L’Aula d’Economia és l’òrgan encarregat de programar i dur a terme aquesta polí-
tica de formació continuada que la Junta de Govern estableix, i ho aconsegueix any rere any posicionant-se com a cen-
tre de formació eficient i eficaç. Així, aquest darrer curs acadèmic, l’Aula d’Economia ha aconseguit incrementar
significativament l’oferta formativa i el nombre total d’assistents als cursos i seminaris sense disminuir-ne la qualitat
ni les expectatives.

Per aquest motiu, l’Informatiu de l’Economista del mes de setembre destina les seves pàgines centrals a presentar-vos
la programació de l’Aula d’Economia prevista per al proper curs acadèmic, destacant les novetats que s’hi volen intro-
duir. A més, ha destinat un conjunt d’articles per reflexionar sobre la importància cada cop més aguditzada que tenim
els economistes d’una cultura jurídica i uns coneixements bàsics sobre aquesta matèria per desenvolupar adequada-
ment les nostres activitats professionals. 

També tradicionalment, l’Aula d’Economia ha organitzat les activitats formatives en solitari, i en algun cas excepcio-
nal amb la col·laboració d’alguna de les facultats de Ciències Econòmiques d’universitats catalanes. En el darrer curs,
l’Aula d’Economia ha intensificat aquesta col·laboració estenent-la amb d’altres institucions i col·legis professionals,
amb la finalitat de millorar la qualitat i d’ampliar l’oferta formativa que ofereix l’Aula d’Economia, i potenciar la
presència del nostre col·legi en la societat. La voluntat de la Junta de Govern és aprofundir en aquestes col·laboracions.

Amb la finalitat de contribuir a la generació d’un debat econòmic pluridisciplinar i projectar els economistes en el
conjunt de la societat se celebrarà el proper 8 de novembre l’acte central de la XII edició de la Jornada dels Econo-
mistes. Aquest any, la Jornada destinarà la meitat de les 19 sessions que la componen, 16 a Barcelona i 3 organitzades
uns dies abans a les seus territorials del Col·legi d’Economistes de Catalunya conjuntament amb les facultats d’Econo-
mia respectives, a debatre diferents aspectes relacionats amb el tema principal de la Jornada, Els economistes i la
realitat social, i la resta de temes directament relacionats amb les comissions del Col·legi. 

Al voltant de la Jornada, el Col·legi organitza cada any tot un seguit d’actes per aconseguir que aquest dia sigui el dels eco-
nomistes catalans. Així, al Sopar dels Economistes s’homenatjaran els col·legiats que fa 25 anys que ho són; es lliuraran
els premis Joan Sardà Dexeus 2007 de la Revista Econòmica de Catalunya del Col·legi d’Economistes de Catalunya; i els
guardons dels premis de Reconeixement 2007: al millor Currículum Universitari, a l’Economista d’Empresa de l’Any i al
Despatx Professional d’Economistes de l’Any; i també celebrarem l’acte de nomenament del nou Col·legiat de Mèrit.

En aquest Informatiu, trobareu les previsions de l’Índex d’Expectatives Borsàries dels Economistes, l’IEBE, correspo-
nent al tercer trimestre d’aquest any. L’IEBE preveu cada principi de trimestre quin serà el valor que prendrà l’IBEX-35
al final del mateix període, a partir de les opinions de trenta experts en borsa espanyola. L’IEBE, al llarg d’aquests qua-
tre anys d’existència, està demostrant que és un bon instrument per orientar-nos sobre quin serà previsiblement el com-
portament de la borsa espanyola, ja que en tots els trimestres el valor que finalment ha pres l’IBEX-35 se situa entre la
forquilla de valors que ens han donat els experts, i moltes vegades se situen a l’entorn del valor de referència central.
Aquesta molt positiva qualificació que fem de l’equip d’experts en la valoració que presenten dels diversos factors que
incideixen sobre el comportament futur del mercat borsari no ens ha de fer oblidar, però, l’elevat grau d’aleatorietat
consubstancial a tots els mercats financers.  

L’àmbit territorial del Col·legi és Catalunya. Així, un dels objectius de gestió de la Junta de Govern és i ha estat sem-
pre aproximar els serveis col·legials als col·legiats d’arreu de Catalunya. Les seus territorials del nostre Col·legi, el vocal
president de cadascuna d’elles així com els col·legiats que conjuntament amb ell planifiquen i porten a terme els ser-
veis i les activitats específiques adaptades a cada territori, són els qui fan que sigui possible aquesta descentralització, i
la Junta de Govern ha de posar els mitjans materials per facilitar l’accés i la participació de tots els col·legiats als ser-
veis i les activitats que s’organitzen a les diferents seus del Col·legi. L’acord de la Junta de connectar amb videocon-
ferència les tres seus del col·legi, entre elles i la seu central, ha de possibilitar que tots els col·legiats puguin assistir a
cursos i conferències organitzats a la seu central o en altres seus territorials sense necessitat de fer desplaçaments.

Un darrer tema del qual us vull informar és l’acord de la Junta de Govern, de mitjan juliol, d’executar l’opció de
compra que el Col·legi tenia sobre el solar de la plaça de Gal·la Placídia per construir-hi la nova seu central del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, seguint la voluntat manifestada pels col·legiats en l’assemblea extraordinària
que es va celebrar al mes de març. Amb la compra d’aquest solar i l’edificació de la nova seu col·legial, que previsi-
blement serà una realitat d’aquí a tres anys, s’obren noves possibilitats per a la nostra professió i el nostre Col·legi, no
només per la quantitat de metres quadrats que ens possibiliten oferir serveis nous i millors, sinó també pel fet de dis-
posar d’un edifici propi com a seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya al centre de Barcelona, la qual cosa ens
permetrà guanyar imatge i presència en la societat catalana. Sobre l’evolució d’aquest ambiciós i complex projecte
us anirem informant puntualment.  



Els últims temps s’observa una major sen-
sibilitat del Govern en relació a les profes-
sions liberals i els col·legis professionals.
Un exemple d’aquest canvi és la recent
aprovació de la Llei de Societats Professio-
nals,per les Corts Generals, així com la Llei
del Parlament de Catalunya sobre profes-
sions titulades i col·legis professionals.

Com valores aquests canvis? 
No m’atreviria a deduir automàticament
una valoració positiva rotunda sense mati-
sos. La realitat és que en les nostres socie-
tats, econòmicament i socialment molt
desenvolupades, el paper dels serveis pro-
fessionals resulten essencials. Avui, el con-
junt dels ciutadans, les empreses i institucions
utilitzen intensivament i extensivament els
serveis que presten els professionals, i
aquests ofereixen unes prestacions essen-
cials a través, molts cops, d’organitzacions
col·lectives molt nombroses i sofisticades.
D’altra banda, nombrosos serveis profes-
sionals requereixen uns alts nivells de
deontologia, ja que incideixen en aspectes
tan delicats com són la sanitat o la segu-
retat econòmica i jurídica. Per tot això, un
cop desposseïts de gremialismes passats
de moda o de posicions absurdament
refractàries al paper dels col·legis profes-
sionals, la nostra societat requereix un
reforçament intel·ligent i actual del paper
d’aquestes últimes organitzacions. En

aquesta direcció sembla que apunten les
dues lleis que esmenta la pregunta, encara
que s’ha de veure el resultat final de tot això.
En tot cas, els col·legis d’economistes i el
seu Consell General, en haver mantingut
sempre un compromís de servei públic, pel
fet que entén clarament la doble funció de
representació i servei als economistes amb
el caràcter públic i de funció social dels
col·legis, reclamem sense complex el reco-
neixement públic de la nostra feina.

Quina creus que serà la incidència de
la reforma dels estudis universitaris,
per a la creació d’un Espai Europeu
d’Educació Superior (Bolonya), en la
formació dels futurs economistes? 
El nou model educatiu, amb la creació dels
nous títol de grau, doctor i màster, és una
aposta que té els seus riscos, però és un com-
promís ineludible i ple de possibilitats. Seria
bo per al conjunt de la societat i dels mateixos
estudiants que el primer nivell, el de grau,
tingués el nombre més gran d’assignatures
troncals per a l’àrea d’economia i d’empre-
sa, per potenciar la figura de l’economista.

Quins nous serveis demanen els
clients als despatxos d’economistes?
Com creus que evolucionarà, aquesta
demanda a mitjà termini? Quins ser-
veis creixeran, quins disminuiran i
quins creus que s’incorporen a l’ofer-
ta de serveis dels despatxos?
Els despatxos d’economistes, ja estiguin
especialitzats en una sola activitat o actuïn
en camps multidisciplinaris, bé en orga-
nitzacions només d’economistes o com-
partint tasques amb altres titulacions, es
troben altament presents en moltíssims
camps, tots ells de gran responsabilitat
social. Així, des de la planificació urbanís-
tica fins a l’assessorament financer estratè-
gic, els economistes es troben presents. 
En general, i independentment que altres
models més individuals tenen grans camps
d’actuació, el ben cert és que la grandària

mitjana i la complexitat de la demanda dels
nostres serveis impulsa la creació d’organit-
zacions professionals més grans, més com-
plexes i sovint multidisciplinàries, tot indica
que aquesta tendència tendirà a accentuar-
se en tots els nostres camps d’actuació.

Què n’opines, de l’oferta de formació
que ofereix el Col·legi als despatxos
professionals?
L’oferta de formació resulta espectacular.
Les universitats, les escoles de negocis, ini-
ciatives privades i públiques... ofereixen un
ventall de formació creixent. La formació
que imparteixen els col·legis d’economis-
tes, no sols el nostre sinó els del conjunt de
l’Estat, tendeix a ampliar-se, tant pel nom-
bre d’hores lectives impartides com pel
nombre de cursos o el nombre d’assistents.
Qui coneix possiblement millor les necessi-
tats concretes dels nostres professionals és
l’organització que els representa. La forma-
ció de la nostra corporació tendeix a oferir
un servei que, per la seva simplicitat, durada,
costos i innovació resulta atractiva i conve-
nient per a la formació i el reciclatge profes-
sional. La formació professional als col·legis
té un gran futur si entre tots som capaços
d’abundar en les qualitats apuntades.

Quina formació que no s’ofereix actual-
ment incorporaries, tenint en compte el
nou entorn de què hem parlat? 
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ofe-
reix una àmplia i variada formació; al meu
entendre, mirant cap al futur ha d’introduir
les necessàries novetats, però fonamental-
ment ha d’aprofundir en els seus aspectes
diferenciadors positius, és a dir, formació no
costosa amb estructura molt simple i pràctica.

L’economista: 
una professió de risc.
La seva necessària 
formació jurídica

Cap economista o empresari negaria la
immersió del dret en la vida de les empre-
ses i els negocis.
El mateix naixement d’una empresa consti-
tueix la formalització d’un contracte, definit
com a “estatuts” de funcionament. A partir
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Reptes de la formació 
dels economistes
Entrevista a Valentí Pich
Secretari del Consell de Col·legis d’Economistes d’Espanya. Ha estat degà del CEC
i president del Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF)



d’aquí, cada pas nou comporta un movi-
ment jurídic. En l’àmbit tributari, en donar
d’alta el negoci davant de la Hisenda Públi-
ca. En l’àmbit laboral, en contractar profes-
sionals que ajudin l’empresari en el seu
projecte. En l’àmbit mercantil, en contractar
qualsevol servei (telefonia, aigua…) que
proveeixi el negoci, i així successivament.
En l’última dècada estem vivint moments
complexos des d’un punt de vista jurídic i
empresarial. No sé realment com qualifi-
car-ho. Però l’allau de lleis punibles a l’ac-
ció empresarial comença a preocupar
molts economistes, gestors i assessors.
Les conseqüències jurídiques d’una acció
empresarial poden portar gestors i asses-
sors a riscos que estarien dins l’àmbit del
dret penal. 
Avui en dia es pot incórrer en un delicte
de molt variat origen empresarial. Tenim
doncs el delicte societari, el delicte
mediambiental, el delicte fiscal, el delicte
contra la salut pública, el delicte per alte-
rar el preu de les coses, el delicte de blan-
queig de capital... i, en darrer lloc, i per a
aquells que van amb cotxe a la feina, un
possible delicte de trànsit per si s’han que-
dat sense punts al carnet de conduir. 
Davant d’aquesta situació, només hi ha
dos escenaris possibles. Deixar el món de
l’empresa o preparar-se molt bé per no
incórrer en cap supòsit dels esmentats
anteriorment.
D’aquesta manera, es palesa la imprescin-
dible formació dels economistes assessors.
Aquests últims tenim una responsabilitat
molt seriosa en afrontar els nostres con-
sells a les empreses i, per això, la forma-
ció en les conseqüències jurídiques dels
actes de les empreses és vital. 
És bàsic que aquesta formació sigui pro-
funda i continuada a causa de la subtilesa
dels temes tractats i la seva contínua evolu-
ció, ja sigui per canvis legislatius o diferents
interpretacions judicials o administratives.

Eduardo Pedrosa
Soci de Pedrosa & Asociados, ALT, S.L.

mativa comptable, adaptada a les Normes
Internacionals de Comptabilitat. 

Aquesta nova normativa es basa en una
manera de fer força diferent a la que tra-
dicionalment hem anat fent servir, ja que
ara s’inspira en una regulació internacio-
nal d’origen eminentment anglosaxó. 

Això fa que trobem canvis en els docu-
ments que conformen els comptes anuals
(canvis en els formats dels que ja teníem
i també documents nous) i canvis en
determinades normes de valoració. En el
primer cas trobem noves denominacions,
noves partides i nous criteris de classifi-
cació amb el conseqüent canvi de codifi-
cacions que això pot suposar. En el
segon cas ens trobem amb noves formes
de valoració i comptabilització de deter-
minats elements patrimonials. 

Per tot plegat hem de tenir a la nostra agen-
da la reforma comptable com un element
essencial, ja que afecta tots els economistes,
tant a nivell d’elaboració de la  informació
financera (economistes, comptables, asses-
sors...), com a nivell de revisió d’aquesta
informació financera (auditors...) o com a
informació a analitzar (analistes, directors
financers, directius d’empresa...). Estar al
dia de la nova normativa ens donarà garan-
tia que la nostra informació financera com-
pleix amb el seu objectiu principal de ser
útil als seus diferents usuaris.

Soledad Moya
Coordinadora dels cursos 

del nou pla comptable de l’Aula 
d’Economia i  professora de la Universitat

Autònoma de Barcelona

"La Reforma Comptable i el reciclatge formatiu
d’economistes, auditors, assessors i directius
d’empreses”

Ens trobem en un moment important pel
que fa a la reforma comptable, ja que en
breu sortirà publicat el Nou Pla General
de Comptabilitat d’aplicació per a totes
les empreses que presenten comptes
anuals. Això excepte per a una part d’e-
lles, per a les quals l’ICAC té previst
publicar un altre Pla general de Compta-
bilitat més senzill quant a les obligacions
formals de les empreses i quant a deter-
minades normes de valoració (en el
moment de redactar aquest article encara
es desconeix quins seran els paràmetres
definitius que determinaran quines
empreses aplicaran aquest Pla Comptable
simplificat).

Tant el primer com el segon PGC estan en
principi pensats per ser aplicats en aquells
exercicis comptables que comencin a par-
tir de l’1 de gener de 2008. Això fa que
tots els que ens trobem d’alguna manera
vinculats a l’àrea comptable financera de
les empreses necessitem conèixer i for-
mar-nos en el contingut de la nova nor-
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Una petita empresa de consultoria estratègi-
ca i organitzativa centrada a donar suport
als equips directius de grans organitza-
cions, generalment, públiques (ajuntaments
i altres administracions, universitats, hospi-
tals, fundacions...). 

Quina és la realitat del dia a dia de
les organitzacions petites de profes-
sionals?
El tema clau és la transformació  al llarg del
temps del rol a desenvolupar pels funda-
dors del despatx. Cal evolucionar des d’un
rol eminentment tècnic (assessor, consul-
tor, auditor...) cap a un rol més centrat en
la gestió estratègica. Cal anar deixant de
“remar” i ocupar més temps a “portar el
timó”. I “portar el timó” vol dir començar a
exercir unes habilitats per a les quals pro-
bablement els professionals no han estat
formats. En organitzacions mitjanes i grans,
aquest rol es professionalitza (es contracta
un gerent), però en una de petita, els líders
han de compartir el temps. Cal començar a
utilitzar habilitats de comunicació, desen-
volupar una visió estratègica i ser capaç de
gestionar l’equip humà. De totes maneres,
també cal continuar tirant-se a la peixera,
“cal baixar”. Per entendre els clients i
poder resoldre les necessitats i els requeri-
ments que plantegen no ens podem per-
metre el luxe de mantenir-nos en un nivell
únicament estratègic.

Quines són les dificultats més habituals? 
Dins de moltes petites empreses existeix
una certa manca de coneixements sobre

temes clau de gestió d’organitzacions. Un
emprenedor que s’ha convertit en el pro-
pietari de Yahoo a Xina, deia: “He acon-
seguit tot això sense tenir ni un duro, no
conec res d’informàtica i no he fet cap
pla estratègic.” Per sort, hi ha molts líders
naturals que sense passar per una escola
de negocis poden avançar imparable-
ment en una economia competitiva. Tan-
mateix, la majoria de mortals necessitem
uns certs coneixements que ens poden
ser útils per sobreviure en el món empre-
sarial: planificació estratègica, gestió de
persones, gestió per processos, qualitat,
sociodinàmica...  
Igualment, encara que sembli impossi-
ble, la manca de comunicació interna, la
dificultat a compartir informació i el tre-
ball en comú poden ser un problema
important. Nosaltres compartim un espai
obert, un layout clàssic de redacció de
diari, tenim despatxos tancats només per
a fer reunions, i ens podem permetre un
luxe potentíssim per a la comunicació
interna: compartim la bústia de correu
electrònic, és a dir, tenim una única
adreça corporativa on van entrant tots
els e-mails.
Un tema important és la grandària dels
projectes que es poden abordar des d’una
empresa petita. Nosaltres treballem amb
organitzacions grans, però sempre en pro-
jectes adequats a la nostra mida. Tenim
clients fidelitzats des de fa anys, però la
relació s’ha basat en la successiva recom-
pra de projectes petits. 

Com és el client de les empreses petites?
Els clients de les nostres empreses com-
pren la confiança i la professionalitat de
les persones de l’empresa. Lògicament, no
compren marca. Són clients molt compe-
tents professionalment, que no necessiten
demostrar res mitjançant la contractació
d’una marca reconeguda, i que saben tre-
ballar amb reforços externs. 

Té avantatges, ser una empresa petita?
L’avantatge de ser una organització peti-
ta és, per damunt de tot, el dinamisme i
la flexibilitat. Els processos interns de
presa de decisions funcionen de forma
molt àgil.  

Des del punt de vista de l’equip humà,
els avantatges són evidents. Es pot facili-
tar el teletreball i, lògicament, la produc-
tivitat es mesura per resultats i satisfacció
dels clients, i no per la longitud de la jor-
nada laboral.

Quins són els reptes de futur? 
En el context de les petites empreses, i
sempre pensant en el vessant de l’orga-
nització i l’eficiència interna, podem
esmentar:
1. Equip: dedicar cada cop més atenció

als processos de recerca, selecció, for-
mació i avaluació. Cal combinar talent
amb rigor, responsabilitat amb iniciativa
i “biodiversitat” amb treball en equip. 

2. Networking: potenciar el treball en
xarxa, dins i fora de l’empresa i actuar
de networkers.

3. Treball virtual via Internet: potenciar el
treball virtual en entorns web col·labo-
ratius. 

4. Outsourcing: potenciar el treball propi
i externalitzar allò que no és propi del
negoci. 

5. Benchmarking: potenciar accions d’in-
tercanvi de bones pràctiques i altres
experiències.

Com els podem abordar des de la for-
mació?
En general, la formació en administració i
gestió d’empreses se centra molt en la for-
mació de professionals de la gestió. Cal
més formació en habilitats directives con-
cretes per a professionals liberals i empre-
nedors. Nosaltres, com a complement de
certs projectes de consultoria, ja hem
comentat que fem una mica de formació
de suport a la millora i el canvi, i hem
estructurat continguts intentant pensar en
una mena de mòduls que anomenem
“Management per a no managers”, que
ajudi els emprenedors i líders no formats
en gestió d’empreses. Una cosa així (sem-
blant al curs per a gestors de fundacions
que organitza el Col·legi d’Economistes),
pot ser útil per a molts col·lectius profes-
sionals que emprenen camins empresa-
rials (economistes, advocats, metges,
arquitectes, aparelladors i molts altres pro-
fessionals emprenedors). 
Igualment, i al marge de donar suport als
qui ja han iniciat l’aventura del treball
liberal, no estaria de més reforçar les
accions de foment de la iniciativa empre-
sarial, de l’emprenedoria i la innovació en
els processos de prestació de serveis. 
Finalment, i en un nivell més metodolò-
gic, creiem que caldria fer evolucionar els
processos formatius cap a models que
alternin formació i aplicació pràctica i real
en el lloc de treball, centrant la formació
en casos pràctics dels participants. Per
això nosaltres a vegades combinem pro-
jectes de consultoria amb projectes de for-
mació d’equips.

Entrevista a Xavier Estivill
Economista i enginyer industrial, és soci director de Management Momentum 



Aquestes quatre lletres tenen com a primer
objectiu fer una pinzellada del per què
dues professions diferents com són la d’e-
conomista i la d’advocat es necessiten i
compaginen al llarg de la vida professional
d’una gran majoria de nosaltres, i de com
solucionar aquesta necessitat des de for-
mes més o menys ortodoxes o enginyoses. 

Si fem repàs d’algunes de les sortides
laborals dels economistes i advocats tro-
bem un gran nombre d’especialitats exer-
cides per professionals tant de l’àmbit del
dret com de l’economia. Aquest és el cas
d’assessors empresarials, membres inde-
pendents de consells d’administradors
d’entitats, administradors concursals, es-
pecialistes en M&A i una llarga llista d’al-
tres activitats que, en sentit ampli, recull
tota mena d’assessoraments.  

Als economistes que a més a més són
advocats, els passa com a les persones
bilingües, que pel fet de parlar dues llen-
gües els són més fàcils i propers els dos
punts de vista i l’adaptació a l’entorn. 

Per ser conseller independent d’una socie-
tat o patró d’una fundació és convenient
tenir formació econòmica i alhora formació
jurídica. Sense fer una relació exhaustiva
de totes les situacions, a títol d'exemple, cal
destacar els punts següents: la formació
econòmica i financera permet avaluar la
conveniència d’adoptar acords estratègics
com pot ser dur a terme inversions, la
taxa de retorn d’inversions alternatives, i
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evidentment el seguiment financer de la
companyia o entitat tant a nivell de pres-
supost com de resultats finals. Tanmateix,
la formació jurídica és la que aporta
conèixer i complir els requisits legals esta-
blerts en els Estatuts de la societat o enti-
tat, preveure les diferents vicissituds
accionarials que al llarg de la vida società-
ria s’esdevenen, com ara el cas de canvi
d’accionistes per transmissió onerosa o
mortis causa, etc. Les ampliacions de
capital comporten tant la valoració eco-
nòmica de les primes com l’exercici dels
drets d’adquisició preferent, i per tant
dues realitats: l’econòmica i la jurídica a
l’uníson d’una situació. 

La nova llei concursal va establir que la figu-
ra d’administrador concursal es portés a
terme per un òrgan col·legiat format per eco-
nomistes i per juristes, tots amb un cert grau
de formació especialitzada i d’experiència.
Evidentment, són situacions extremes d’una
societat, però el que sí cal remarcar és que
en situacions concursals els recursos són
molt més escassos, i això fa que el conflicte
d’interessos econòmics tingui un abast jurí-
dic d’una més gran profunditat. 

Els professionals de l’assessorament em-
presarial es veuen abocats a tenir una visió
completa tant dels aspectes econòmics
com dels jurídics. Especialment per als
assessors de compra venda d’empresa,
aquest doble vessant és més necessari,
atès que la venda d’una empresa no és un
bé taxat, sinó un conjunt de persones i
recursos que es transmeten en bloc i sobre
el qual recauen una multiplicitat d’aspec-
tes. Des del punt de vista econòmic tenim:
la valoració econòmica dels actius i de la
capacitat de generar beneficis futurs, i la
determinació dels passius, tant dels comp-
tables com dels possibles passius ocults
per contingències o bé els dimanants de
les obligacions futures. Des del punt de
vista jurídic cal destacar: els pactes d’ac-
cionistes compradors i venedors que són
part de contracte i en el seu cas dels
finançadors de la operació, els compromi-
sos de permanència o de no competència;
els pagaments ajornats i les garanties
adients. A més a més de les clàusules addi-

cionals que es donin com a drag along o
“dret d’arrastre” dels accionistes minoritaris
enfront dels majoritaris o de tag along o
dret d’acompanyament dels minoritaris, o
bé els ratchets, o beneficis dels executius
lligats a les plusvàlues dels accionistes. 

El com s’adquireixen els coneixements eco-
nòmics per part dels juristes i els coneixe-
ments jurídics per part dels economistes és
un aspecte a comentar. En l’extrem d’amb-
dues professions trobaríem persones que
no han necessitat de l’altra branca, però en
el moment que s'accepten certs càrrecs o
tasques complexes la necessitat del conei-
xement complementari és evident.

Els primers coneixements compartits entre
les dues professions són les assignatures
de dret que inclouen les llicenciatures tant
d’econòmiques com empresarials o ADE,
i a la inversa, les assignatures d’economia,
empresa i comptabilitat que s’imparteixen
a la llicenciatura de Dret. El cas més evi-
dent de la simbiosi entre les dues carreres
és la doble llicenciatura que actualment
ofereixen alguns centres universitaris. 

Una alternativa utilitzada pels llicenciats
en dret és culminar els estudis amb un
màster en formació econòmica, que dóna
un ampli i profund coneixement de les
matèries de caràcter empresarial. Aquest
tipus de formació està menys estès a la
inversa tret de la formació específica per
estar a les llistes d’administradors concur-
sals però que caldria ampliar a altres
camps d’actuació dels economistes. 

Un recurs fàcil i accessible per a tots els
economistes que un moment determinat
necessiten aprofundir en un concepte
concret és el del diccionari jurídic.
Aquest recurs és molt útil per a concep-
tes acotats o per entendre conceptes que
a priori són aliens al món econòmic.
Com a totes les professions el primer tret
diferencial és la terminologia que utilit-
zen, i que en el cas de dret hi ha un con-
cepte acurat, cosa que a vegades no
passa en molts termes econòmics que
tenen  una ambivalència de contingut.
Paraules com auto, providència, diligèn-
cia, que són molt i molt comunes en
l’àmbit processal són totalment descone-
gudes per als economistes.

Per últim, però l’aspecte més important,
és l’experiència i la formació d’equips
multidisciplinaris que abastin els coneixe-
ments i el llenguatge comuns, però que
cada un dels membres aporti l’especialitat
dels coneixements específics en un entorn
d’entesa comú.  Ja ho diu el “refrany”,
l’experiència és un grau. 

Àngels Roqueta
Economista i llicenciada en Dret. 

Consellera de SUMA CAPITAL Private Equity

El per què i el com de la Formació Jurídica 
dels economistes



Primeres 
Jornades Concursals

Els passats dies 24 i 25 de maig es van
celebrar les Primeres Jornades Concursals
organitzades conjuntament per l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona i el
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Les
Jornades van ser inaugurades per Sílvia
Giménez-Salinas, degana de l’ICAB, i per
Artur Saurí, degà del CEC. A les Jornades
van participar com a ponents advocats i
economistes especialistes en temes con-
cursals, com també jutges dels jutjats del
mercantil de Barcelona i Lleida, i s’hi van
tractar els temes següents:
– La  preparació de la sol·licitud de concurs:

el pla de viabilitat i el pla de liquidació.
– El conveni anticipat: les prohibicions de

l’art. 105 LC, els quòrums, l’informe de
l’administració concursal i les oposicions.

– Els expedients de regulació d’ocupació i el
pla de viabilitat o el cessament d’activitat.

– Els crèdits de les entitats financeres: els
acords de compensació contractual, el
contracte de leasing, factoring, rènting,
préstec i crèdit.

– La manca de liquidesa en el concurs o
“el concurs del concurs”. El pagament
de crèdits contra la massa, el cessament
d’activitat i l’incompliment del conveni.

L’organització d’aquestes Jornades ha tin-
gut una gran acollida que s’ha vist reflec-
tida en una alta participació amb més de
100 professionals del món concursal. 

Això va fer que se suscités un viu debat
entre els participants, la qual cosa ens
anima a seguir col·laborant en l’organitza-
ció d’aquesta mena d’actes.

La cloenda de les Jornades va anar a
càrrec de José M. de la Cruz, president del
Registre d’Economistes Forenses (REFor) i
d’Albert Sala, president de la Secció de
Dret Concursal de l’ICAB. 
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Notícies

Per dinovè any conse-
cutiu l’Aula d’Economia
organitza una nova
edició del Màster d’Es-
pecialització Tributària
que té com a principal
objectiu aconseguir
que els alumnes que
el segueixin obtin-

guin una formació completa i rigoro-
sa per poder exercir com a assessor fiscal.

El Màster d’Especialització Tributària és
un dels cursos més prestigiosos de Cata-
lunya en la seva especialitat. 

Un rigorós disseny del programa que s’ha
anat perfeccionant any rere any fruit de
l’experiència acumulada, sumat a la gran
professionalitat dels professors que l’im-
parteixen, tots ells experts en l’Àrea Fis-
cal, inspectors o assessors, i a una
orientació eminentment pràctica del pro-
grama han situat aquest Màster en un lloc
capdavanter en la formació de professio-
nals en el camp de l’assessoria fiscal.

Molts despatxos professionals han trobat en
els nostres alumnes una magnífica “pedre-
ra” de futurs professionals, i confien sovint
en nosaltres tant pel que fa a cobrir alguna
vacant com també a l’hora d’especialitzar el
personal que acaben d’incorporar.

Les sol·licituds d’accés al Torn d’Actuació 
Professional s’han de presentar a la secretaria
del Col·legi abans del quinze d’octubre

El Torn d’Actuació Professional (TAP) és el
servei que té establert el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, des de l’any 1989, per oferir

professionals especialitzats i amb experiència, agrupats en especialitats diferents,
a les empreses i institucions que necessitin un economista per a una actuació
puntual que requereixi un dictamen, un estudi o una valoració per part d’un
expert independent en matèria econòmica. El bon fi de l’actuació dels pèrits i la
correcta aplicació de la normativa és supervisat per la Comissió Rectora del TAP
adscrita al Comitè de Normativa i Ètica Professional, que actua per delegació de la
Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

La Comissió Rectora del Torn d’actuació professional, a part de promocionar les
diverses llistes que configuren el Torn d’Actuació Professional entre diversos
col·lectius de professionals –advocats, procuradors...–, a diverses institucions
–Registre Mercantil, Tribunals Arbitrals,– i a cadascun dels 300 jutjats, entre jutjats
de primera instància, d’instrucció, social, Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya...–, remet cada any una llista dels economistes inscrits en la llista temàtica d’ad-
ministradors concursals als Jutjats Mercantils.

Els requisits per formar part de cadascuna de les llistes temàtiques del TAP, així
com el full d’inscripció, els podeu trobar a la web del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, en l’apartat del Torn d’Actuació Professional.

Per superar aquest Màster també es dema-
na als alumnes que participin activament
en el desenvolupament de les classes,
aportant idees i punts de vista, i que supe-
rin els diferents casos pràctics que els pro-
fessors els plantegin, la qual cosa farà que
vagin adquirint habilitats tant en el
maneig de bibliografia fiscal com en el
camp de les noves tecnologies, matèria
que sobretot els darrers anys s’ha conver-
tit en imprescindible de conèixer i domi-
nar per qualsevol bon professional.

El Màster d’Especialització Tributària està
homologat pel Registre d’Economistes
Assessors Fiscals (REAF) i permet als eco-
nomistes que el cursin l’accés a aquest
Registre, beneficiant-se de la gratuïtat de
quota d’inscripció durant els dos anys
següents a la realització de la matrícula.

Els alumnes que ho sol·licitin s’incorpora-
ran a una borsa de treball del Col·legi per
accedir a les ofertes de treball en assesso-
rament fiscal per a la realització de pràcti-
ques en despatxos professionals.

Si ho desitgeu ja us podeu inscriure en
l’edició que començarà el proper mes
d’octubre, però si el que voleu és més
informació podeu adreçar-vos a l’Aula
d’Economia del Col·legi (Marta Ruiz) al
telèfon: 934 161 604, ext. 214.

Obert el període d’inscripció a la 19a edició 
del màster d’especialització tributària



Formació per accedir al
Registre Oficial d’Audi-
tors de Comptes (ROAC)
Aquest proper curs acadèmic 2007-2008,
seguint l’experiència ja iniciada amb èxit
l’any passat de col·laboració amb l’IDEC-
Universitat Pompeu Fabra per maximitzar la
qualitat dels cursos d’accés al ROAC que el
Col·legi imparteix des de fa més de 25 anys,
s’ha decidit organitzar dos programes de post-
grau que, segons la titulació que tingui cadas-
cun dels participants, poden alliberar-los de la
prova de capacitació teòrica d’accés al ROAC.
– Diploma de postgrau d’auditoria (180 h.),

si es tracta de llicenciats en Administració
i Direcció d’Empreses (ADE), llicenciats
en Ciències Econòmiques i Empresarials
(Empresa) i professors mercantils.

– Diploma de postgrau en direcció comp-
table i auditoria (320 h.), si es tracta de
llicenciats en Economia, llicenciats en
Ciències Econòmiques i Empresarials
(Economia) i diplomats en Empresarials. 

Un cop superada la part teòrica d’accés al
ROAC tothom que vulgui accedir-hi haurà
de realitzar una prova pràctica. 
Requisit indispensable per poder fer-la és
acreditar tres anys d’experiència profes-
sional, dos d’ells obligatòriament en l’àm-
bit de l’auditoria externa.
L’organització conjunta d’ambdós postgraus
amb l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra ens
ha permès oferir als alumnes una gran fle-
xibilitat pel que fa a la seva realització, ja
que tots dos es poden cursar de tres mane-
res diferents: presencial, semipresencial i
on line, la qual cosa els fa molt adaptables
a les necessitats de qualsevol assistent.
La modalitat presencial fomenta la interacció
entre els participants mitjançant la discussió i
resolució de casos pràctics en equip, juntament
amb l’exposició de conceptes teòrics per part
dels professors. Entre sessions s’estudia la docu-
mentació proporcionada i es preparen els exer-
cicis que posteriorment es resoldran a classe.
L’edició semipresencial permet que els parti-
cipants puguin aclarir dubtes i discutir casos
pràctics ja preparats amb la realització, un
cop al mes, de mòduls de classes sempre en
divendres per la tarda o dissabte pel matí.
Entre sessions, l’alumne disposa d’un tutor
coordinador que resol qualsevol dubte o
consulta referent a les diferents assignatures.
Pel que fa a l’edició on line, el mètode di-
dàctic que segueix situa el participant en el
centre del procés d’aprenentatge perquè
sigui ell qui marqui el seu propi ritme d’es-
tudi i construeixi el seu propi coneixement. 
Per assolir aquest objectiu, el programa
segueix tres premisses fonamentals:
– La facilitat d’accés a la informació.
– L’establiment d’un diàleg didàctic guiat.
– Un procés d’avaluació continu i personalitzat.
Els col·legiats gaudiran d’un descompte
d’un 10% en l’import de la matrícula en
qualsevol de les modalitats escollides.
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El Col·legi d’Economistes inicia el procés 
per a la construcció de la nova seu
El passat mes de juliol, la Junta de Govern, seguint la voluntat manifestada pels col·legiats
en l’Assemblea Extraordinària del 27 de març, va acordar comprar el terreny situat a la
plaça de Gal·la Placídia número 32 de Barcelona per construir-hi la nova seu central
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, finalitzant un període de quatre mesos en què
la Junta de Govern ha anat negociant i fent gestions per fer viable aquest projecte.
Per tal de fer front a aquest ambiciós projecte, la Junta de Govern va acordar cons-
tituir una Comissió Tècnica integrada per membres de la Junta i col·legiats experts
en la matèria per tal que estudiïn la viabilitat del projecte i assessorin la Junta de
Govern en les decisions que han d’adoptar. D’aquesta Comissió, a més del degà
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Artur Saurí, del tresorer de la Junta, Àngel
Segarra i del vocal i president de la Comissió d’Economia Territorial i Urbana, Joan
Ràfols, en formen part l’antic degà del Col·legi, Jordi Conejos, i els col·legiats,
experts en temes urbanístics i immobiliaris, Marçal Tarragó i Agustí Jover. 
En l’actualitat, el Col·legi d’Economistes de Catalunya disposa d’una seu col·legial
central a Barcelona, i tres seus territorials a Girona, Lleida i Tarragona, totes elles
en locals de propietat. L’actual seu central a Barcelona, de propietat des de l’any
1998, disposa de 500 m2 que s’han vist insuficients per a l’activitat de formació, les
activitats de les comissions de treball i per a la ubicació del personal i l’oferta de
nous serveis. D’altra banda, actualment tampoc no està a l’alçada del prestigi i el
ressò que el Col·legi d’Economistes de Catalunya ha anat agafant els darrers anys.
El solar comprat per a la posterior projecció i construcció de la nova seu del
Col·legi d’Economistes de Catalunya ha estat ocupat fins fa pocs anys per una ins-
tal·lació d’atraccions prou coneguda a la ciutat. Té una superfície registral d’uns
362 m2, a la qual cal afegir 22 m2 més de “sobrant de vial”, propietat de l’Ajunta-
ment de Barcelona i en tràmit d’adquisició. La qualificació urbanística establerta
pel PGM és d’“equipaments públics”, clau 7a.
Segons la normativa del PGM, prèviament a l’edificació en solars d’aquesta qualifi-
cació cal l’aprovació d’un Pla especial urbanístic, amb una doble finalitat: la fixació
específica de l’ús, dintre de les possibilitats de l’ús general d’equipaments, i l’esta-
bliment de la volumetria. Una i altra finalitat s’han de complir d’acord amb les
necessitats i el programa de l’equipament a desenvolupar.
La responsabilitat social del Col·legi d’Economistes i la significació urbana de l’espai
escollit per a la construcció ha fet que la Junta de Govern hagi cregut convenient i
necessari endegar un projecte constructiu que suposi, al mateix temps, una solució
a les necessitats de les activitats col·legials, una forma de gestió de la construcció i
el manteniment dels locals d’acord a la nostra pròpia professió, i una aportació sin-
gular a l’arquitectura urbana de Barcelona. El procés de projecte i construcció ha de
respondre a aquests criteris de responsabilitat social i voluntat d’integració a la ciu-
tat, i per això s’ha definit un procés projectual i constructiu en tres fases. 
La primera fase, que es va iniciar el mateix dia de la signatura del contracte de com-
pravenda i s’estendrà fins a finals d’octubre, inclou el fet que la Junta de Govern
ha convocat un concurs d’idees entre equips d’arquitectura per definir els princi-
pals elements de la nova edificació: volumetria, façanes, distribucions funcionals. 
La segona fase, que s’estendrà fins a principis de gener del 2008, consistirà en la
redacció i presentació a l’Ajuntament de Barcelona del planejament urbanístic i dels
projectes bàsics i executius per a la construcció per part de l’arquitecte guanyador
del concurs. I, finalment, la darrera fase serà la construcció de l’obra i la dotació
d’infraestructura i instal·lacions funcionals de la nova seu.
Per a l’avaluació de les solucions presentades en el concurs d’idees i la proposta d’ad-
judicació i contractació dels projectes urbanístics i arquitectònics s’establirà una comis-
sió avaluadora formada pel degà del Col·legi, Artur Saurí, el tresorer de la Junta de
Govern, Àngel Segarra, i el vocal de la Junta, Joan Ràfols, que seran assistits per l’es-
mentada comissió tècnica; un membre designat per la Gerència d’Urbanisme de l’A-
juntament de Barcelona, i un membre designat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.



En l’homenatge (del qual podeu veure un
vídeo a: mms://vod.com.ub.es/uav/Acte-
Bricall.wmv) Bricall va recordar episodis
que va viure en el seu mandat com a rec-
tor, per exemple, la Llei de reforma uni-
versitària o l’ampliació de la Universitat als
nous campus. Va tenir, així mateix, un
agraïment especial per a l’equip de perso-
nes que el van acompanyar en la gestió
d’aquesta institució, «persones més efica-
ces que jo mateix.» Va assegurar que en
aquell moment la Universitat sortia d’ha-
ver estat «empantanegats per la dictadura,
i havíem d’anar cap a altres horitzons.»

D’aquesta experiència al capdavant de la
Universitat, Bricall explica haver extret la
lliçó que «cal trobar els projectes fora i
després implantar-los aquí.» Durant la
seva intervenció, Bricall va mantenir la
fina ironia que sovint el caracteritza, tot
afirmant, per exemple, que pertany a un
país que sembla, a tall de paradoxa, «tro-
bar satisfacció en les seves insatisfac-
cions.»

El rector Màrius Rubiralta va obrir el torn
d’intervencions «en un dia per a la memò-
ria de totes les universitats.» En referir-se a
la figura de Bricall, va dir que «la universi-
tat espanyola no va ser prou valenta per
posar-se al costat dels qui ho van ser, de
valents.» Va agrair al seu predecessor en el
càrrec tota la tasca duta a terme i va afe-
gir: «Ens congratulem que algunes de les
seves actuacions hagin arribat fins avui dia
i siguin fonament de la institució.» El
catedràtic Juan Manuel Rojo va destacar

«la intel·ligència» de Josep Maria Bricall i el
seu «escepticisme constructiu i útil». El va
definir com a persona que posa en marxa
mecanismes per resoldre problemes. J.M.
Rojo, que va conèixer Bricall quan el
catedràtic de la UCM ocupava el càrrec de
secretari d’Estat d’Universitats i Investiga-
ció, va recordar que, en les reunions amb
altres rectors espanyols, quan parlava Bri-
call es feia el «silenci del reconeixement,
de l’expectació.»

Després del parlament del Dr. Rojo, els
assistents a l’acte van poder escoltar l’en-
registrament de la intervenció d’Eric Fro-
ment, que no va poder assistir-hi
personalment, i que va glossar la figura de
Bricall com a líder i actor de la construc-
ció universitària europea. En aquest sentit,
va referir-se al paper de Bricall en projec-
tes, com ara el programa Erasmus, la
Magna Charta Universitatum, la unificació
de les organitzacions d’universitats euro-
pees i el procés de Bolonya. Juan-José
López Burniol va recordar en la seva
intervenció la figura del primer president
del Consell Social de la UB, Josep Maria
Puig Salellas, que va ocupar el càrrec
quan Bricall era rector de la UB. Després
de reflexionar sobre el paper que ha tin-
gut i té el Consell Social a la Universitat,
així com els reptes d’aquesta institució,
López Burniol va recordar la tasca de Bri-
call en temes com ara la Magna Charta
Universitatum i la creació de la Fundació
Bosch i Gimpera. Va assegurar que la figu-
ra de Josep Maria Bricall ha estat clau en
la defensa de principis com ara «la preva-

lença de l’interès general sobre el particu-
lar i la independència de criteri». També
va qualificar com a pròpia de Bricall la
idea de Catalunya «obra nostra», en comp-
tes de «mare nostra».

En la seva intervenció, el conseller Antoni
Castells va expressar que se sentia espe-
cialment emocionat de participar en l’ho-
menatge a qui va ser el seu mestre. Va
recordar l’activitat acadèmica i d’estudi de
Bricall en el marc del Departament d’Eco-
nomia Política i Hisenda Pública de la UB.

De Bricall, va destacar-ne el «rigor
intel·lectual, l’exigència i el pragmatisme.»
Al final de la seva intervenció, va afirmar
que «va ensenyar-nos a pensar per nosal-
tres mateixos i a ser exigents en el que
fèiem.»

Al seu torn, el president José Montilla va
glossar el vessant d’home públic i com-
promès de Josep Maria Bricall, tot recor-
dant la seva relació amb el president
Josep Tarradellas, i va recordar que era
dels pocs catalans que el freqüentaven en
l’època de l’exili. Va reivindicar la volun-
tat de rigor i equilibri que va a aportar al
govern de Tarradellas un grup reduït de
col·laboradors «en el qual sobresortia
Josep Maria Bricall». J. Montilla va recla-
mar, a més, per al moment actual, «l’orgull
col·lectiu» de la Generalitat de l’inici de la
democràcia. Va acomiadar-se dient a l’ho-
menatjat que Catalunya no es podia per-
metre «el luxe» de prescindir de Josep
Maria Bricall.

Al final de l’acte Bricall va rebre una
escultura de mans del rector. Un cop es va
cloure la sessió al Paranimf, Bricall va
continuar saludant antics col·legues i dei-
xebles de manera més informal en el
decurs d’un refrigeri ofert al jardí Ferran
Soldevila de l’Edifici Històric. 

A Internet podeu veure l’entrevista feta a
Bricall el matí del mateix dia de l’home-
natge al programa Els matins de Televisió
de Catalunya, concretament a: http://
www.tv3.cat/ptvcatalunya/tvcProgramaVideo.
jsp?idint=145947628&seccio=tvcat&baula=
180826351
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La Universitat i el món polític reten homenatge
a Josep Maria Bricall
Barcelona (20/06/2007).- El Paranimf de la UB va acollir el 19 de juny l’ho-
menatge a l’antic rector de la Universitat de Barcelona Josep Maria Bricall
amb motiu de la seva jubilació, en un acte en què van intervenir el rector
Màrius Rubiralta; el catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid, Juan
Manuel Rojo; l’expresident de l’Associació Europea d’Universitats, Eric Fro-
ment; el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells; l’expresident del
Consell Social de la UB, Juan-José López Burniol, i el president de la Generali-
tat, José Montilla, que va fer la cloenda dels parlaments. Després que tots ells
glossessin la figura de Bricall com a rector i artífex del sistema universitari,
com a professor i mestre, i en general com a personalitat pública, Bricall va
rememorar la tasca feta al capdavant del govern de la Universitat, i va enun-
ciar algunes idees per als anys propers, que va qualificar de «decisius», i per als
quals, segons ell, cal «constància» i evitar «les improvisacions».



Prediccions de l’IEBE per al tercer trimestre 
del 2007
En l’anterior previsió l’IEBE assenyalava que l’IBEX-35 tancaria el segon trimes-
tre del 2007 entorn dels 15.000 punts, havent estat el tancament real en 14.892,
cosa que posa de manifest, un cop més, la bondat d’aquest índex predictiu de
la borsa espanyola.
En la previsió corresponent al tercer trimestre de l’any s’espera que l’IBEX-35
tanqui al setembre entorn dels 15.000 punts, la qual cosa suposaria un escenari
similar al del trimestre anterior.
El tercer trimestre sembla que es presenti amb una elevada volatilitat i un movi-
ment lateral de l’IBEX-35, quelcom que ja hem presenciat al llarg de tot l’any 2007.
Hi ha consens entre tots els experts que participen en l’emissió de l’IEBE pel
que fa al selectiu espanyol, que té un menor recorregut a l’alça que en la resta
dels principals índexs europeus, fruit de les espectaculars revaloracions dels
últims anys en què va tenir un comportament molt millor que la resta d’índexs.
També hi ha consens generalitzat en el fet que la borsa espanyola no és excessi-
vament cara, la qual cosa permet contemplar amb optimisme el que queda d’any.
No obstant això, es mantenen vigents certs riscos que podrien tenir un efecte
negatiu en l’IBEX-35. En aquest sentit cal remarcar l’increment del preu del
petroli, els riscos geopolítics i la tendència alcista dels tipus d’interès. En aquest
últim capítol hauran de tenir-se en compte els tipus a llarg termini, el repunt dels
quals podria desviar recursos a la renda fixa en detriment dels valors borsaris.
La bonança econòmica de les economies fortes d’Europa, especialment Ale-
manya i França, està provocant polítiques monetàries encaminades al control de
la inflació mitjançant l’augment dels tipus, cosa que perjudica Espanya, particu-
larment per l’elevat endeutament de les economies domèstiques, la qual cosa
afegeix un risc endèmic addicional a tenir en compte.
La paritat entre l’EUR i l’USD continua estant impregnada de no poques incer-
teses, la qual cosa fa poc previsible la influència del tipus de canvi en les bor-
ses europees en general, i en la borsa espanyola en particular.
Al gràfic que s’exposa a continuació s’observa la tendència de l’IBEX durant els
anys 2006 i 2007, així com la previsió que realitza l’IEBE per al tancament de setem-
bre del 2007 al voltant dels 15.000 punts, amb un ganxo entre els 14.400 i 15.300.

Lliurament de diplomes
de la 18a Promoció del
Màster d’Especialització
Tributària

El passat dia 12 de juliol, en el decurs d’un
sopar organitzat en el Círculo Ecuestre, es
va celebrar el lliurament de diplomes de
la 18a edició del Màster d’Especialització
Tributària. L’acte va comptar amb la
presència, entre d’altres, de Joan Cano,
delegat especial de l’AEAT a Catalunya,
Valentí Pich, secretari del Consejo General
de Colegios de Economistas de España i
d’Artur Saurí, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.
En els breus parlaments que es van fer es
van felicitar tots els alumnes d’aquesta
promoció per la seva constància i dedica-
ció. En la seva intervenció, Artur Saurí va
animar els assistents a participar activament
en la Comissió d’Assessors Fiscals, que va
qualificar de model i va destacar el paper
en general de les comissions de treball,
instruments de participació en el Col·legi
que aglutinen els col·legiats per temes.
Valentí Pich va felicitar els assistents per
haver acabat el màster, i va fer especial
esment a les grans possibilitats de fer coses
en l’àmbit professional, ja que la principal
activitat econòmica de Catalunya és el servei
a les empreses. Com a noves oportunitats
d’actuació professional per als assessors va
esmentar la nova Llei de Reforma Mercantil
en matèria comptable, el Nou Pla General
de Comptabilitat i la nova Llei de Societats
Professionals. Va destacar el paper del
Col·legi com a lloc adient per ampliar conei-
xements, que a més a més promociona l’e-
xistència d’un tipus de professionals que
tinguin unes relacions correctes amb l’Ad-
ministració i amb els clients. El tema deon-
tològic és cabdal per al Col·legi, i cada
vegada més important per als professionals.
En la seva intervenció, Joan Cano va fer
referència al fet que l’activitat professio-
nal relacionada amb la fiscalitat és molt
interessant, però també complexa i en
canvi constant, la qual cosa exigeix un
gran esforç de formació permanent dels
professionals que es dediquen al tema fis-
cal. Va felicitar els alumnes per realitzar
aquest màster en el Col·legi d’Economistes,
una institució prestigiosa per la seva serio-
sitat i bona relació amb les institucions. 
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Per què va decidir estudiar econòmi-
ques? 
Perquè sempre m’havia agradat molt la
idea de fer d’empresari, crear o dirigir
negocis i, a més, perquè el meu pare era
corredor d’assegurances i la millor mane-
ra d’especialitzar-se en el seu negoci era
estudiant econòmiques i fer l’especialitat
d’actuarials. 

Per què es va decidir per les asseguran-
ces i no per altres sectors com la banca,
l’auditoria...?
Perquè coneixia la pràctica del món de les
assegurances de molt a prop, i un cop
vaig acabar les pràctiques, un headhunter
em va oferir un lloc d’actuari per consti-
tuir una empresa d’assegurances des dels
seus inicis. Abans però, vaig tenir l’opor-
tunitat d’anar a Suïssa, a la Suïssa d’Asse-
gurances, on vaig estudiar sobre plans i
fons de pensió. Aquesta idea em va entu-
siasmar moltíssim i en tornar vaig accep-
tar aquest repte, on vaig haver de crear tot
un ventall de productes, establir la xarxa
comercial, formar els comptables i fins i
tot confeccionar els impresos, i això va ser
una gran pràctica.

Des del 1980 forma part de FIATC,
d’això ja fa més de 25 anys. Quan hi
va entrar es pensava que s’hi estaria
tants anys?
Quan era jove, vaig tenir més ofertes, la
majoria en el món de les assegurances.
Vaig canviar d’entitat fins que vaig arribar
a FIATC, que aleshores era molt petita, i
se’m va donar l’oportunitat de ser el braç
dret del president. El temps ha fet que

FIATC evolucionés, s’han anat creant
altres empreses, com va ser la clínica,
immobiliàries, una constructora, una
societat de prevenció de riscos laborals,
una agència de viatges, residències per a
la tercera edat... S’han creat noves sucur-
sals, noves xarxes de venda, i fins i tot,
FIATC forma part del Consell d’Adminis-
tració de Catalana d’Iniciatives, La Seda i
Dogi Internacional.

Quin ha estat el secret que ha utilitzat
per convertir FIATC en una gran
empresa?
Com que jo vaig començar com a corre-
dor d’assegurances, conèixer aquest
sector suposava conèixer molta gent,
que després em va servir per captar
corredors que treballessin a FIATC, i
això va permetre que m’envoltés d’un

nou equip i reconvertir treballadors que
feia anys que estaven en la companyia.
A més, també es va fer ordre, adminis-
trativament parlant, i es va fer ús de les
tecnologies, que en aquell moment era
la informàtica, per tal de donar un bon
servei.

Quina política d’expansió viu la
FIATC actualment?
Ara per ara, FIATC encara té mercat per
assolir a la resta de l’Estat, es pot expan-
sionar i créixer. Hi ha mercat per a tots,
no és un mercat monopolístic. FIATC
Assegurances porta a l’esquena molts
anys d’experiència, amb una gestió ben
feta i el treball d’uns bons professionals.
A més a més, té una alta gama de pro-
ductes i és una companyia de referència,
ja que es troba entre les 10 primeres, i
totes aquestes poden optar a tota mena
de pressupostos.

FIATC està fent una ampliació de
capital, quan té prevista la sortida a
borsa?
Actualment, INVERFIATC, que engloba
altres empreses com la clínica, les immo-
biliàries, una constructora, una societat de
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Gent de casa

Entrevista a Joan Castells 
FIATC obre la porta a la tercera edat
Joan Castells, llicenciat en Ciències Econòmiques i Actuarials per la Uni-
versitat de Barcelona, porta 27 anys al capdavant de FIATC, una de les
principals empreses d’assegurances del país. Abans d’arribar a FIATC, va
treballar a MUTUAL CYCLOPS i al Centro Europeo de Seguros com a direc-
tor adjunt. A més, es va formar a la Suïssa d’Assegurances, on va aprendre
sobre els temes dels plans i els fons de pensió en un moment que a Espanya
encara no s’havia aprovat aquesta llei. És vicepresident de La Seda de Bar-
celona i conseller de Dogi Internacional. I el camí no s’acaba en aquest
punt, Joan Castells ha mostrat públicament una de les seves aficions, el fut-
bol, i ens explica l’etapa de quan va formar part de la directiva del Futbol
Club Barcelona, quan en va ser vicepresident a l’era Gaspart. 

“FIATC porta a l’esquena molts anys d’experiència,
amb una gestió ben feta i el treball d’uns bons 
professionals”



prevenció de riscos laborals, agències de
viatge, les residències de la tercera edat, ja
cotitza al segon mercat de la borsa de Bar-
celona, i en el seu moment es va crear
perquè tingués la propietat de les accions
de les empreses del grup, que tenia un
capital de set milions d’euros. Ara, amb el
negoci de la tercera edat, s’està fent una
ampliació de 44 milions d’euros.

Personalment, què li ha aportat,
FIATC, a la seva vida?
M’ha enriquit molt guanyar-me la con-
fiança del mercat, sobretot de les perso-
nes que he tractat. I també situar FIATC
en un lloc preferent dins del sector,
haver-la convertit en una empresa gran,
i haver format persones que després
han marxat a altres empreses en bones
posicions. 

Per què la vinculació de FIATC amb
empreses com La Seda o DOGI?
Perquè són empreses catalanes, que
nosaltres hem analitzat detingudament,
i per circumstàncies teníem un fàcil
accés als seus executius, i es va decidir
apostar per elles. Per a FIATC va ser
una decisió empresarial, i ha suposat
una inversió més dins de la cartera de
valors de l’entitat, en què es pretenia
que l’empresa obtingués beneficis amb
aquestes operacions, i per ara no ens
hem equivocat.

Amb la residència de Cornellà de Llo-
bregat, FIATC entra a donar un servei
a les persones de la tercera edat. Per
què us decidiu per aquest col·lectiu?
En la nostra societat, les persones viuen
molts anys, i necessiten viure en bones
condicions i amb unes certes atencions,
ja que moltes d’elles presenten graus de
dependència. I més que res, això es con-
verteix en un producte o servei que els
mutualistes poden demanar. S’ha de dir,
però, que no està muntat com un nego-
ci, sinó que és un servei per a la pobla-

ció. Nosaltres som una entitat que fem
productes d’atenció a la societat, i que
podem oferir als nostres socis i a altres
persones que hi estiguin interessades.
Aquests tipus de serveis ens ajuden a
enfortir la nostra marca.

La clínica FIATC a l’avinguda de la
Diagonal, s’ha fet petita?
Doncs, la veritat és que sí. Al 1986 ens
vam estrenar en el sector de la salut, i
aquesta va ser una fórmula per guanyar
mercat, ja era un producte nou, més
modern i amb més cobertures. Ara per
ara, la clínica ha quedat petita, i aques-

tes instal·lacions es destinaran a ofici-
nes. Però hem adquirit uns terrenys amb
més dimensions a Esplugues de Llobre-
gat, on es construirà la nova clínica
FIATC, que oferirà un millor servei, i en
la qual s’ha previst una inversió de 35
milions d’euros.

Deixant de banda la seva tasca a
FIATC, què el va atreure, del FCB?
Per les aficions que es tenen fora de la
feina, vaig tenir una certa inquietud a
les eleccions a la presidència del club
al 1989, quan s’hi van presentar Fusté i

Sixte Cambra. Després, el 1997 em van
demanar que m’hi presentés, i vaig
considerar que era una decisió precipi-
tada. Però no vaig oblidar-ho així com
així, i em vaig comprometre a presen-
tar-me a les eleccions del 2000, on
finalment vaig fer un pacte amb Joan
Gaspart i vaig sortir vicepresident. Sin-
cerament va ser una gran experiència,
encara que dimitís al desembre del
2002. 

Ara per ara, col·laboro com a vicepresi-
dent segon (assessorament econòmic) de
la Federació Catalana de Futbol, i pel que
fa al Barça no em plantejo tornar-m’hi a
presentar, només ho faria si hi hagués
molta gent que m’oferís el seu suport, i
no és el cas.

Alba Gregorio Ferrús
Periodista Estrategycomm
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“En la nostra societat, les persones viuen molts anys,
i necessiten viure en bones condicions i amb unes 
certes atencions, ja que n’hi ha moltes que presenten
graus de dependència”

“M’ha enriquit molt guanyar-me la confiança 
de les persones amb qui he tractat”



Reconeixement 
a l’economista 
d’empresa de l’any
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs
del sopar dels economistes que se celebra cada any
en el marc de la Jornada dels Economistes, i que en
la seva edició del 2007 és el 8 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi a l’economista gestor d’empresa tant pel
conjunt de la seva trajectòria professional com pel
fet que hagi destacat al llarg del curs 2006-2007
per algun motiu.
Seran indicadors a tenir en compte les accions
endegades considerades de relleu en l’àmbit de la
gestió empresarial (projectes realitzats, expansió
internacional, redreçament empresarial...).

TERCERA. Candidats
Pot optar a aquest guardó qualsevol col·legiat que
sigui gestor d’empresa.
A més, qualsevol membre del Col·legi d’Economistes
de Catalunya pot proposar al Jurat de forma no vin-
culant, i com a màxim fins el 8 d’octubre de 2007,
un/a col·legiat/da candidat en concret, mitjançant un
escrit adreçat al secretari del Jurat, i en el qual expo-
sarà breument els motius pels quals creu que el can-
didat proposat és mereixedor de l’esmentat guardó.

QUARTA. Resolució
El guardó serà atorgat per un Jurat integrat per
representants de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona, del Departa-
ment d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, del Cercle d’Economia, de la Secretaria
General d’Indústria del Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya, de Foment
del Treball, i de la Petita i Mitjana Empresa de Cata-
lunya (PIMEC), així com pels membres que la Junta
de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya
designi i, també, pels guardonats en edicions ante-
riors. El degà i el responsable de la Secretaria
Econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalunya
actuaran com a president i secretari del Jurat, res-
pectivament. La resolució a adoptar pel Jurat ha
d’especificar els elements distintius del guardonat.

CINQUENA
El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà un
diploma acreditatiu al guardonat, i donarà a conèixer
la resolució del Jurat als diferents mitjans de comuni-
cació i, especialment, als col·legiats, mitjançant els
canals de comunicació que el Col·legi té establerts.

Reconeixement 
al despatx professional
d’economistes de l’any 
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs
del sopar dels economistes que se celebra cada any
en el marc de la Jornada dels Economistes, i que en
la seva edició del 2007 és el 8 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi al despatx d’economista o societat de profes-
sionals vinculat al Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya tant pel conjunt de la seva trajectòria
professional com pel fet que hagi destacat al llarg del
darrer any per algun motiu o qualsevol concepte.

TERCERA. Candidats
Poden optar a aquest guardó els despatxos d’eco-
nomistes i les societats de professionals vinculats
al Col·legi d’Economistes de Catalunya.
A més, qualsevol membre del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya pot proposar al Jurat de forma no
vinculant, i com a màxim fins el 8 d’octubre de
2007, un despatx o una societat professional can-
didat en concret, mitjançant un escrit adreçat al
secretari del Jurat i en el qual exposarà breument
els motius pels quals creu que el candidat propo-
sat és mereixedor del guardó esmentat.

QUARTA. Resolució
El guardó serà atorgat per un Jurat nomenat per la
Junta de Govern entre els representants de les
comissions d’Assessors Fiscals i d’Auditoria, i entre
altres col·legiats que siguin titulars o socis de des-
patxos professionals. El Jurat serà presidit pel degà
del Col·legi d’Economistes de Catalunya i actuarà
com a secretari el responsable de la Secretaria
Econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya. La resolució a adoptar pel Jurat ha d’especifi-
car els elements distintius del guardonat.

CINQUENA
El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliurarà un
diploma acreditatiu al guardonat i donarà a conèi-
xer la resolució del Jurat als diferents mitjans de
comunicació i, especialment, als col·legiats, mit-
jançant els canals de comunicació que el Col·legi
té establerts.

Premis al millor 
currículum 
universitari
PRIMERA
L’acte de reconeixement tindrà lloc en el transcurs
del sopar dels economistes que se celebra cada any
en el marc de la Jornada dels Economistes, i que en
la seva edició del 2007 és el 8 de novembre.

SEGONA. Objecte
Premi al llicenciat/llicenciats amb millor currículum
universitari del curs 2005-2006, en alguns dels
ensenyaments que s’imparteixen a les facultats de
Ciències Econòmiques i Empresarials de Catalunya.

TERCERA. Candidats
Cada facultat de Ciències Econòmiques i Empresa-
rials de Catalunya presentarà el seu millor candi-
dat. El termini perquè cada facultat presenti el seu
candidat serà el 8 d’octubre. En la presentació de
les candidatures s’haurà d’adjuntar el següent:
a) una còpia de l’expedient acadèmic del candidat;
b) un certificat de l’expedient acadèmic, en el qual

s’indiqui tant per al primer com per al segon
cicle els anys d’estudi, així com la nota mitjana
ponderada segons el barem establert al Premi
Nacional de Llicenciatura;

c) full explicatiu del degà explicitant els principals
motius qualitatius pels quals la facultat conside-
ra que el seu candidat és mereixedor del guardó;

d) i optativament un escrit del mateix candidat en
el qual s’especifiquin altres qüestions d’interès
relacionades amb els seus estudis que no figu-
ren a l’expedient acadèmic (seminaris realitzats,
treballs desenvolupats, coneixements d’idio-
mes, estades a l’estranger...).

QUARTA. Resolució
Atorgarà el guardó un Jurat integrat pels mem-
bres de la Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. El degà i el responsable de
la Secretaria Econòmica del CEC actuaran com a
president i secretari del Jurat, respectivament.

CINQUENA
El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorgarà al
guardonat, o guardonats, com a millor llicenciat,
un diploma acreditatiu del reconeixement i li faci-
litarà la col·legiació gratuïta durant tres anys.
A més, el CEC reconeixerà públicament mit-
jançant els seus canals de comunicació habituals
a tots els candidats presentats per les diverses
facultats d’Econòmiques i Empresarials, als quals
facilitarà la col·legiació gratuïta per un any.
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Premis de Reconeixement del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 2007
La Junta de Govern, en la reunió del 16 de juliol de 2002, va acordar constituir els següents guardons de reconeixement
anuals: millor currículum universitari, despatx professional d’economistes de l’any, i economista d’empresa de l’any.
Per a la convocatòria corresponent a l’any 2007, la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
en la seva reunió de 19 de juny de 2007, va acordar establir les següents bases per a l’edició d’aquest any:



PRIMERA
Es convoca la dotzena edició dels premis Joan
Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Cata-
lunya corresponent a l’any 2007.

SEGONA
Aquests premis s’atorgaran al llibre de més rellevàn-
cia d’economia i empresa, com també a la millor tra-
jectòria personal en la difusió de l’economia.

TERCERA
El llibre haurà d’haver estat publicat durant l’any
2006 i fins el 30 de setembre de 2007, i no haver
concorregut en l’edició anterior d’aquest premi.

QUARTA
El llibre haurà de tenir en compte la vinculació del
seu autor o del tema seleccionat a l’àmbit català.
Així mateix, es considerarà també la vinculació a
l’àmbit català dels mitjans de difusió utilitzats o de
la persona premiada a la millor trajectòria en la
difusió de l’economia.

CINQUENA
Els guanyadors dels premis Joan Sardà Dexeus de
la Revista Econòmica de Catalunya obtindran un
guardó commemoratiu d’aquesta dotzena edició.

SISENA
Podrà proposar candidatures als premis Joan Sardà
Dexeus qualsevol persona, empresa o institució.

SETENA
La presentació de candidatures es farà al Col·legi
d’Economistes de Catalunya (Diagonal, 512, pral.
08006 Barcelona), fent constar el nom i el premi
al qual opta.

VUITENA
El termini de presentació de candidatures finalit-
zarà el dia 16 d’octubre de 2007.

NOVENA
Els premis Joan Sardà Dexeus seran atorgats per
un jurat format pel degà del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya, el director de la Revista Econò-
mica de Catalunya, els membres del consell de
redacció de la revista, els degans de les diferents
facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials
de Catalunya i per les persones que designi la
Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya. El president del Jurat serà el degà del
Col·legi, i el secretari, el director de la Revista
Econòmica de Catalunya.
El lliurament de guardons tindrà lloc el dia 8 de
novembre.

DESENA
Els premis seran objecte d’especial difusió en els
mitjans de comunicació i, en especial, en la Revis-
ta Econòmica de Catalunya.

Amb la col·laboració del:
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Bases dels Premis Joan Sardà Dexeus 
de la Revista Econòmica de Catalunya 2007
Al millor llibre d’Economia i Empresa 

A la millor trajectòria personal en la difusió de l’economia

XII Edició

I edició dels premis Joan Sardà Dexeus 1996
– Millor llibre d’Economia General: El curso de la economía, Lluís Barbé.
– Millor llibre d’Economia de l’Empresa: L’estat de la formació a l’empresa a

Catalunya F. Solé Parellada, J. Royo Llobet.
– Millor article d’Economia: L’estat del benestar, Jordi Goula, publicat a La

Vanguardia.

II edició dels premis Joan Sardà Dexeus 1997
– Millor llibre d’Economia General: Caixes i Bancs a Catalunya. Caixes d’Estal-

vis Catalanes I, Francesc Cabana.
– Millor llibre d’Economia de l’Empresa: La organización en la era de la infor-

mación: aprendizaje, innovación y cambio, de R. Andreu, J.E. Ricart i J. Valor.
– Millor article d’Economia: El espejismo de la reforma laboral, Andreu Missé,

publicat a El País.

III edició dels premis Joan Sardà Dexeus 1998
– Millor llibre d’Economia General: Història Econòmica de Catalunya. Segle

XIX-XX, Jordi Maluquer de Motes.
– Millor llibre d’Economia de l’Empresa: Ètica i Empresa, Josep M. Lozano.
– Millor article d’Economia: Fábula de los monos y los plátanos, Josep M. Ureta,

publicat a El Periódico.
– Premi a la trajectòria professional a Joaquim Perramón.

IV edició dels premis Joan Sardà Dexeus 1999
– Millor llibre d’Economia: La Societat Catalana, editat per l’Institut d’Esta-

dística de Catalunya.
– Premi a la trajectòria professional a Xavier Vidal Folch.

V edició dels premis Joan Sardà Dexeus 2000
– Millor llibre d’Economia: El gobierno de la empresa, Vicente Salas.
– Premi a la trajectòria professional a Josep Francesc Valls.

VI edició dels premis Joan Sardà Dexeus 2001
– Millor llibre d’Economia: La sanitat catalana. Finançament i despesa en el

marc de les societats desestructurades, Guillem López Casasnovas.
– Premi a la trajectòria professional a Josep Orihuel, diari Expansión.

VII edició dels premis Joan Sardà Dexeus 2002
– Millor llibre d’Economia: Ciudad y transporte. El binomio perfecto, de

Carme Miralles-Guasch.
– Millor trajectòria professional a Jordi Castillo, editor de Dossier Econòmic.

VIII edició dels premis Joan Sardà Dexeus 2003
– Millor llibre d’Economia: Catalunya, un país industrial, de Miquel Barceló.
– Millor trajectòria professional a Joaquín Romero, d’El Periódico.

X edició dels premis Joan Sardà Dexeus 2004
– Millor llibre d’Economia: Atlas de la industrialización de España, Jordi

Nadal (director).
– Millor trajectòria professional a Albert Closas, pel programa Valor Afegit,

de TV3.

X edició dels premis Joan Sardà Dexeus 2005
– Millor llibre d’Economia: La industria en España: las claves para competir

en un mundo global. Centre d’Economia Industrial, coordinat per Enric
Genescà, Jordi Goula, Josep Oliver, Vicente Salas i Josep M. Surís.

– Millor trajectòria professional a Juan María Hernández Puértolas, redactor
en cap d’opinió de La Vanguardia.

XI edició dels premis Joan Sardà Dexeus 2006
– Millor llibre d’Economia: La industria bancària en el marco de Basilea II,

d’Anton Gasol, i Economía y política de la privatización local, de Germà Bel.
– Millor trajectòria professional a Joan Armengol, del diari Avui.
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Darrerament, quan parem l’orella en les converses de cafè o
xerrem amb el taxista, constatem que sovint no es parla del temps,
sinó del clima. És la constatació de la penetració social del debat
del canvi climàtic, que s’ha traslladat dels especialistes i activistes a
la gent. El canvi climàtic o l’escalfament del nostre planeta forma
ja part de la gran majoria d’agendes polítiques dels governs dels
estats del món, siguin del color que siguin, i són cada vegada més
els governs nacionals, regionals i locals que l’incorporen en el dis-
seny de les seves línies d’actuació. I també les empreses.
A punt de complir-se els deu anys del Protocol de Kyoto, ratifi-
cat per la totalitat dels estats del món desenvolupat, cent tren-
ta-dos, a excepció dels Estats Units d’Amèrica i Austràlia, les
alarmes s’han disparat arreu, i el consens social sobre la grave-
tat de la situació i la necessitat d’intervenir és cada cop més
gran. La rotunditat dels informes de l’IPCC, panell internacional
del canvi climàtic, hi ha contribuït decididament, però també la
tasca sensibilitzadora de l’exvicepresident dels EUA, Al Gore.
La publicació en català (Ed.62, Gedisa Editorial, CADS, 2007)
del seu llibre An Inconvenient truth és una bona ocasió per
comprovar-ho, alhora que ajuda a situar Catalunya en aquest
debat. Un debat que s'esdevé en totes les escales, mundial,
europea, estatal, nacional i local. Una qüestió global.
El llibre, magníficament editat i prolífic en l’aparell gràfic, fa un
recorregut exhaustiu i entenedor sobre els canvis que es van
produint en el món que ens envolta mostrant les conseqüèn-
cies múltiples i pertorbadores de l’emissió indiscriminada de
gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera.
De la relació directa entre l’accelerada reducció de les glaceres i
l’escassetat de l’aigua potable en la meitat del planeta habitat. De
l’escalfament dels oceans a l’augment en nombre, intensitat i
durada dels huracans, tornados i tempestes, i els seus efectes
demolidors sobre la indústria de les assegurances. Només l’huracà
Katrina va causar a les companyies d’assegurances unes pèrdues
estimades en seixanta mil milions de dòlars, i l’efecte reflux es pot
estendre molt més enllà; bona part dels fons mutualistes i de pen-
sions tenen companyies d’assegurances en les respectives carteres,
i també poden resultar afectades ja que basen les tarifes en l’ha-
bilitat que tenen de calcular el risc d’esdeveniments inesperats.
Al Gore relata, amb un ritme frenètic, cadascuna de les per-
torbacions i les seves interrelacions; la sequera, els espais més
sensibles (l’Àrtic i l’Antàrtica), les modificacions del ritme secu-
lar de les estacions de la terra, la pèrdua de la biodiversitat,
l’augment de les malalties infeccioses emergents, el desglaç
de l’Antàrtica que fa pujar el nivell del mar i que ens portarà
a redibuixar els mapes del món... Per a l’exvicepresident, l’era
de l’ajornament, de les mitges tintes, dels expedients tran-
quil·litzadors i confusos, dels endarreriments, està arribant al
final. En lloc d’això, estem entrant en el període de les conse-
qüències. I remarca que un consens tan fort com el que s’ha
generat al voltant d’aquest tema és rar en la ciència.
Al Gore creu en la capacitat de reacció, i deixa oberta la porta a l’es-
perança. Exigeix reaccions immediates, i assenyala tant bones pràc-
tiques d’algunes administracions i empreses com denuncia la desídia
d’altres. Creu tant en les voluntats polítiques com en les implicacions
individuals. La veritat sobre la crisi climàtica és incòmoda perquè
comporta que haurem de canviar la nostra manera de viure.
Així les coses, el problema esdevé repte, i el repte pot esdeve-
nir oportunitat. Però cal, com ens assenyala l’autor, que ens
alcem ara novament i que ens assegurem el futur.

Ramon Arribas i Quintana, 
Director Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible

Generalitat de Catalunya 

Notícies d’interès
– El canvi climàtic és la prioritat de Portugal, en encapçalar el 30 de

juny la presidència de la UE fins el 2008. (2-07 Ambientum.com).
– Invertir en medi ambient no és car. El Govern ultima un paquet

de 170 mesures urgents per estalvi energètic i reducció de la
contaminació, en els propers 5 anys. (2-07 eleconomista.es).

– Un grup de 20 directius es compromet per a la Sostenibilitat.
(25-06 Cinco días).

– El 75,5% des espanyols no consumeix productes ecològics
per desconeixement o perquè trobar-ne no és fàcil. (15-06
Europa Press).

– La Revista FORBES presenta una nova llista de les persones
més riques del món, en funció dels renovables, que demos-
tra una visió sobre un sector emergent.

– La UE compleix el 25% del seu objectiu de rebaixar les emis-
sions de CO2 (15-06 Cinco días).

Esdeveniments
– Trobada internacional d’Amics dels Arbres

Si no actuem contra el canvi climàtic, el món afrontarà una
crisi de refugiats sense precedents. Aquest va ser un dels
punts forts de la xerrada que l’exvicepresident dels EUA va
oferir dissabte 23 de juny a Barcelona al Palau de Congres-
sos de Catalunya. Al Gore va seduir i va convèncer en la
seva primera xerrada al nostre país. Amb els textos de la pre-
sentació traduïts expressament al català, i amb nombroses
dades noves, l’exvicepresident dels Estats Units va utilitzar
en la seva xerrada la conferència que en bona part ha
estructurat el seu famós film Una veritat incòmoda. Un film
que ha marcat un abans i un després en la difusió del canvi
climàtic i les seves conseqüències entre milers de persones.
Hi van participar reconegudes personalitats del govern cen-
tral, autonòmic, i local, del camp ecològic i de la sostenibili-
tat, i el Col·legi també hi va estar present.

– Els 4 gurus internacionals més rellevants descobreixen tota la
veritat sobre l’impacte econòmic del canvi climàtic en l’acte
organitzat per IIR que tindrà lloc el pròxim 17 d’octubre a Madrid.

– El 19 de juny, la Fundación Entorno va presentar les publica-
cions del grup de treball Energia i canvi Climàtic, eCO2nomía,
liderazgo empresarial hacia una economía baja en carbono,
eCO2 planteja 14 casos d’èxit empresarial en la lluita del canvi
climàtic. www.fundacionentorno.org.

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
De ben segur que, en sortir aquest informatiu, totes les comis-
sions tindran el document que ens ha lliurat el nou degà Artur
Saurí, explicant els criteris exposats per la Junta de Govern
sobre el funcionament de les comissions i els grups de treball,
tenint en compte que es consideren “l’eina central del
Col·legi, ja que és a través d’elles com es concreta més forta-
ment la vinculació dels col·legiats amb el seu Col·legi.” La nos-
tra comissió, des d’aquí, li vol agrair aquesta iniciativa, així
com tot el seu suport amb el tema del Canvi Climàtic, i ens
posem a la seva disposició per aconseguir, entre tots, una
bona tasca en aquesta direcció de treball ben fet. 

Marta Roca i Lamolla 
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Del problema a l’oportunitat.
Comentaris al llibre d’Al Gore Una veritat incòmoda. 
La crisi planetària de l’escalfament global i com afrontar-la
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riaLa Llei de mesures per a la prevenció del frau fiscal, que va entrar en vigor l’1 de desembre de 2006, va abordar la reforma de
l’article 16 del TRLIS, que regula les operacions entre persones o entitats vinculades, en especial els preus de transferència o
regles de valoració per a les dites operacions, amb una incidència en aquests temes de gran calat. Els canvis més rellevants són
els següents:

S’amplia el perímetre de vinculació a les entitats sense personalitat jurídica i als seus partícips, així com als cònjuges,
ascendents i descendents de socis i administradors, incloent parents per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau.

L’article 1 determina que les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor nor-
mal de mercat, entenent com a tal aquell que s’hauria acordat per persones o entitats independents en condicions de
lliure competència. És obvi que la dita definició és molt semblant a la que apareix en les normes internacionals de
comptabilitat/normes internacionals d’informació financera quan parlen de valor raonable, la qual cosa implica que en
aquest punt la pretensió d’ambdues legislacions (la comptable i la fiscal) és la convergència i no la divergència.

A l’Administració tributària se li assignen, com sempre, facultats de comprovació i de regularització de valoracions que
difereixin de l’anterior norma i, com a element de control molt rellevant, s’estableix l’obligació de documentar les ope-
racions vinculades per part del subjecte passiu, de manera que la càrrega de la prova de l’adequada valoració a valor
normal de mercat recau sobre ell, si bé la dita documentació no serà efectiva fins transcorreguts tres mesos des de la
publicació del corresponent desenvolupament reglamentari.

Per a la determinació del valor normal de mercat s’aplicarà preferentment algun dels tres mètodes següents: a) Mètode
del preu lliure comparable; b) Mètode del cost incrementat i c) Mètode del preu de revenda, que es comenten en detall.

L’apartat 8 de l’article 16 citat determina que en aquelles operacions en les quals el valor convingut sigui diferent del
valor normal de mercat indicat, la diferència entre ambdós valors tindrà per a les persones o entitats vinculades el trac-
tament fiscal que correspongui a la natura de les rendes posades de manifest com a conseqüència de l’existència de
la dita diferència (participació en beneficis si la dita diferència és a favor del soci o partícip o d’aportacions del soci o
partícip als fons propis si la diferència fos a favor de l’entitat). S’ha de reconèixer com de novetat l’aportació que efec-
tua l’anterior apartat sobre el tractament comptable de les diferències de valor respecte al valor normal de mercat, si
és que n’hi ha.
En efecte, per entendre’ns, si una empresa concedeix a una altra empresa del grup un préstec a un tipus d’interès notò-
riament menor que el de mercat, la diferència entre ambdós tipus d’interès es comptabilitzarà com a “aportació a fons
propis” (subcompte del compte 2403. Participacions a llarg termini en empreses del grup, de l’esborrany del futur PGC)
en el moment en què percebi el cobrament de l’interès explícit acordat. Al contrari, si el préstec concedit ho és a un
tipus d’interès notòriament superior al de mercat, llavors en el moment de cobrar-se l’interès pactat l’empresa que l’ha-
gi percebut comptabilitzarà l’excés entre ambdós tipus d’interès com un dividend, perquè aquesta és en realitat la natu-
ra d’aquest excés.
Cal esmentar que l’esborrany del futur Pla General de Comptabilitat, en la seva Norma de Registre i Valoració núm.
21. Operacions entre empreses del grup, també requereix que les dites operacions es comptabilitzin en el seu moment
inicial pel seu valor raonable, la qual cosa prova un cop més la convergència cada cop més fonda de la legislació comp-
table i la tributària, com no podia ser d’altra manera.

L’article 5 condiciona la deduïbilitat de les despeses en concepte de serveis entre entitats vinculades al fet que els ser-
veis prestats produeixin o puguin produir un avantatge o utilitat al seu destinatari. Tornem, sense citar-ho expressa-
ment, al vell concepte de “despesa necessària” per al negoci, que lamentablement va originar excessives discussions
en el passat entre l’Administració i els soferts contribuents.

A l’últim, com no podia ser d’altra manera, inclou també el corresponent apartat de sancions, que no detallem perquè
és d’esperar que tots els contribuents compliran fidelment i estrictament amb el que legisla.
Sintèticament, les operacions entre entitats vinculades s’han de valorar a valor normal de mercat, i l’entitat ha de docu-
mentar com ha calculat el valor normal de mercat per evitar problemes. Evidentment, un canvi important que tindrà
els seus efectes corresponents. A l’últim, aclarir que el canvi legislatiu ha estat realitzat per adaptar la legislació espa-
nyola en matèria de preus de transferència al context internacional (directrius de l’OCDE i Fòrum Europeu sobre Preus
de Transferència), per la qual cosa no ens trobem davant un canvi merament nacional, sinó d’harmonització amb la fis-
calitat europea.
Per als auditors de comptes s’obre una nova via de dificultat, atès que la determinació de si una operació concreta es
realitza a valor normal de mercat pot comportar la seva dificultat en molts casos. El tema clau, evidentment, és que
l’entitat és qui ha de demostrar que ha aplicat el valor, documentant-ho adequadament. 
En cas contrari, l’auditor de comptes es trobaria davant d’una limitació a l’abast del seu treball, per falta d’evidència
suficient i competent sobre aquest tema en qüestió.

Gonzalo Villares Losas
Soci de Horwath Auditors

Nova normativa sobre operacions amb vinculades: implicacions
fiscals i comptables
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Reforma mercantil: aplicació del valor raonable i límits 
per a la formulació dels comptes
Finalment, el Congrés ja ha aprovat la reforma i l’adaptació de
la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva har-
monització internacional amb base en la normativa de la Unió
Europea. Aquesta reforma modifica diversos aspectes del Codi
de Comerç, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008 i s’apli-
carà respecte dels exercicis que s’iniciïn a partir d’aquesta data.
Ara el Govern ha d’aprovar, com abans millor i sempre abans
del final del 2007, el Pla General de Comptabilitat, i com a
norma complementària d’aquest, el Pla General de Comptabi-
litat de Petites i Mitjanes Empreses, que recollirà els continguts
del mateix relacionats amb les operacions realitzades, amb
caràcter general, per aquestes empreses, i que podrà simplifi-
car criteris de registre, valoració i informació a incloure en la
memòria, en els termes que reglamentàriament es determinin.
Així mateix i segons la singularitat de les empreses de molt
reduïda dimensió, el desenvolupament reglamentari introduirà
altres criteris de registre i valoració simplificats; en particular, en
la despesa per l’Impost sobre Societats i en les operacions d’ar-
rendament financer i altres de naturalesa similar. 

En aquest article comentem dos dels canvis principals, la intro-
ducció del valor raonable i els nous límits a considerar per a la
formulació dels comptes. 

APLICACIÓ DEL VALOR RAONABLE

El valor raonable (fair value, en anglès) és un concepte que pot
assimilar-se al valor de mercat i s’aplicarà als elements patri-
monials següents: 
a) Els actius financers que formin part d’una cartera de nego-

ciació, es qualifiquin disponibles per a la venda, o siguin
instruments financers derivats. 

b) Els passius financers que formin part d’una cartera de
negociació, o siguin instruments financers derivats. 

Amb caràcter general, el valor raonable es calcularà amb
referència a un valor de mercat fiable. En aquells elements per
als quals no pugui determinar-se un valor de mercat fiable, el
valor raonable s’obtindrà mitjançant l’aplicació de models i
tècniques de valoració amb els requisits que reglamentària-
ment es determinin. Al tancament de l’exercici, les variacions
de valor originades per l’aplicació del criteri del valor raonable
s’imputaran al compte de pèrdues i guanys. No obstant això,
aquesta variació s’inclourà directament en el patrimoni net, en
una partida d’ajustament per valor raonable, quan: 
a) Sigui un actiu financer disponible per a la venda. 
b) L’element implicat sigui un instrument de cobertura con-

forme a un sistema de comptabilitat de cobertures que per-
meti no registrar en el compte de pèrdues i guanys, en els
termes que reglamentàriament es determinin, la totalitat o
part de les variacions de valor. 

Les variacions acumulades per valor raonable, excepte les imputa-
des al resultat de l’exercici, haurien de lluir en la partida d’ajusta-
ment per valor raonable fins al moment que es produeixi la baixa,
deterioració, alienació, o cancel·lació d’aquests elements. Aquí la
diferència acumulada s’imputarà al compte de pèrdues i guanys. 

NOUS LÍMITS PER A LA FORMULACIÓ DELS COMPTES

Podran formular balanç i estat de canvis en el patrimoni net
abreujats les societats que durant dos exercicis consecutius
reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, almenys
dues de les circumstàncies següents: 
a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els dos

milions vuit-cents cinquanta mil euros. 
b) Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no supe-

ri els cinc milions set-cents mil euros. 
c) Que el nombre mitjà de treballadors emprats durant l’exer-

cici no sigui superior a cinquanta. 

Les societats perdran aquesta facultat si deixen de reunir,
durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies a
què es refereix el paràgraf anterior. 

En el primer exercici social des de la seva constitució, trans-
formació o fusió, les societats podran formular balanç i estat
de canvis en el patrimoni net abreujat si reuneixen, al tanca-
ment d’aquest exercici, almenys dues de les tres circumstàn-
cies expressades en l’apartat anterior. 

Les societats els valors de les quals estiguin admesos a nego-
ciació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la
Unió Europea no podran formular balanç i estat de canvis en
el patrimoni net abreujats. 

Quan pugui formular-se balanç i estat de canvis en el patri-
moni net en model abreujat, l’estat de fluxos d’efectiu no serà
obligatori. 

Podran formular compte de pèrdues i guanys abreujat les
societats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la
data de tancament de cadascun d’ells, almenys dues de les cir-
cumstàncies següents: 
a) Que el total de les partides d’actiu no superi els onze

milions quatre-cents mil euros. 
b) Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no supe-

ri els vint-i-dos milions vuit-cents mil euros. 
c) Que el nombre mitjà de treballadors emprats durant l’exer-

cici no sigui superior a dos-cents cinquanta. 

Les societats perdran la facultat de formular compte de pèr-
dues i guanys abreujat si deixen de reunir, durant dos exerci-
cis consecutius, dues de les circumstàncies a què es refereix el
paràgraf anterior. 

En el primer exercici social des de la seva constitució, trans-
formació o fusió, les societats podran formular balanç i estat
de canvis en el patrimoni net abreujat o compte de pèrdues i
guanys abreujat si reuneixen, al tancament d’aquest exercici,
almenys dues de les tres circumstàncies expressades en els
apartats anteriors. 

Grup de Seguiment 
de la Reforma Comptable CEC-ACCID
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al Principals inconvenients a les operacions de liquidació 
i al pagament dels creditors amb la nova Llei concursal
La fase de liquidació a la Llei Concursal cerca, un cop frus-
trades les possibilitats de conveni, i per tant de viabilitat de
la continuïtat, un procés ràpid i eficaç per transformar en
diners els béns i drets integrats a la massa activa i procedir
al pagament ordenat dels creditors. Aquest procés se signi-
fica al procediment concursal per mitjà del pla de liquidació,
entenent com a tal el pla de realització dels béns i drets inte-
grats a la massa activa que ha de presentar al Jutge l’Admi-
nistració Concursal per a la seva aprovació, i respecte del
qual poden formular observacions i propostes de modifica-
ció el deutor, els creditors i els treballadors de l’empresa en
concurs.

La fase de liquidació, en el concurs, té una importància cab-
dal, ja que és el moment que es fa realitat la possibilitat o
no de donar una certa satisfacció als creditors, un cop no
reeixida la possibilitat de conveni, o el no compliment d’a-
quest. Cal tenir present que en la gran majoria dels concur-
sos s’arriba a la fase de liquidació. 

El cert és que l’aplicació pràctica del procés liquidador com-
porta nombrosos entrebancs a l’actuació de l’Administració
Concursal, ja que:

PRIMER
En supòsits de liquidació, la mateixa Llei Concursal vetlla
per a la conservació de les unitats productives de béns i
serveis integrats a la massa mitjançant la seva venda com
un tot, o donant preferència a les solucions que garantei-
xin la continuïtat, ni que sigui parcial, davant la realització
aïllada dels elements que la integren. Això pot resultar
contradictori amb els objectius de rapidesa i eficàcia. La
venda d’unitats productives limita al mercat en què podria
interessar els béns de forma unitària, comportant realitzar
ofertes a possibles compradors, que normalment havien
estat competència directa o indirecta de l’empresa con-
cursada. 

SEGON
La Llei Concursal empara una situació d’indefinició, tot per-
metent que davant de liquidacions de facto durant la fase
comuna, el deutor pugui continuar optant a una pretesa i
inviable continuïtat, i per tant, el procés liquidador queda
subjecte a la voluntat del deutor, amb independència de la
situació econòmica de l’empresa. De fet, només s’obliga el
deutor a sol·licitar la liquidació quan, durant la vigència del
conveni, conegui la impossibilitat de fer front als compromi-
sos assolits. També cal reconèixer que en una situació en
què l’única alternativa econòmica real sigui la liquidació de
la societat concursada, la possibilitat d’obtenció de les majo-
ries necessàries per a l’acceptació de la proposta de conveni
en la junta de creditors és molt dubtosa.    

TERCER
Des de la declaració del concurs, s’ha de fer front als crèdits
contra la massa conforme operi el seu meritament. Això
suposa que en moltes ocasions l’Administració Concursal

hagi d’anticipar la liquidació d’uns certs actius per tal de fer-
hi front, sol·licitant autorització judicial abans de l’obertura
de la fase de liquidació, amb la controvèrsia que es genera
a l’hora d’establir quins béns són necessaris per a la conti-
nuïtat i quins no, o quins s’han de considerar part d’una uni-
tat productiva i quins no. Hi ha hagut procediments
concursals que, en la fase comuna, s’ha arribat a la quasi
liquidació dels béns i drets de l’empresa, o fins i tot a la total
liquidació de béns i drets, implicant la possibilitat d’arxiu del
concurs, sense arribar a la fase de liquidació.  

QUART
Si bé la Llei Concursal estableix que la valoració de la
massa activa del concurs es fixarà d’acord amb el seu valor
de mercat, res no indica si s’ha d’assignar cap valoració als
béns i els drets considerats al pla de liquidació; tot i així
sembla de sentit comú consignar el valor de mercat dels
referits actius atenent a la situació liquidadora. Això no ha
de plantejar problemes si abans de l’elaboració de l’infor-
me previst a l’article 75 el deutor sol·licita la liquidació; en
altre cas, les diferències entre els valors de mercat al refe-
rit informe i els consignats al pla de liquidació poden arri-
bar a ser molt significatives. Per tant, tot i que a priori els
béns i drets puguin resultar suficients per escometre la
liquidació, s’haurà d’esperar al primer informe trimestral
per conèixer la suficiència del pla de liquidació, contrave-
nint els objectius de rapidesa i eficàcia. També cal tenir en
compte que el coneixement per part dels interessats en els
béns de l’existència del concurs afavoreix una infravalora-
ció dels béns a liquidar, ja que aquests possibles compra-
dors valoren la necessitat del procés de liquidació, atès que
en molts casos són especialistes en la compra de béns
d’empreses en concurs. 

CINQUÈ
El pagament dels crèdits concursals ordinaris sovint s’ha
d’escometre amb insuficiència de béns i drets per fer-hi
front, atès que prèviament s’han de satisfer tots el crèdits
contra la massa i tots els crèdits privilegiats. Això suposa
haver d’aplicar el prorrateig previst en l’article 157.2, i en el
pitjor dels casos l’arxiu de les actuacions conforme s’esta-
bleix en l’article 176.1.4º. Tot plegat fa que en la pràctica
l’interès dels titulars de crèdits ordinaris per materialitzar el
cobrament decaigui, amb la dificultat sobrevinguda que
aquesta desídia suposa per aconseguir els objectius de rapi-
desa i eficàcia en la liquidació.

Com a reflexió final i alhora complement dels punts expo-
sats, en la pràctica, la fase de liquidació sol suportar les
mancances inicials de la presentació del concurs, ja que en
molts casos la societat en el moment de declaració de con-
curs és ja un cadàver empresarial, i això comporta dificultats
per poder fer una liquidació mínimament satisfactòria per
als creditors.    

Edgard López, economista administrador concursal
Melcior Viloca, economista administrador concursal
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Sentiment social davant 
la globalització
Segons un informe de The Chicago Council on Global Affairs i de
WorldPublicOpinion.org,1 el suport social a la globalització econòmi-
ca i al comerç internacional és majoritari a tot el món, atès que bene-
ficia els països, les empreses i els consumidors. 
El suport a la globalització és destacadament fort a nivell internacional.
El percentatge dels qui consideren que aquesta és positiva supera els qui
opinen el contrari. El major grau de suport a la globalització es correspon
amb països que tenen economies clarament orientades a l’exportació.
Aquest és el cas de la Xina, Corea del Sud i Israel. Pel contrari, els més
escèptics es localitzen a Mèxic, Rússia i les Filipines.
També existeix un consens important pel que fa a les conseqüències
positives del comerç internacional sobre els països, com també sobre
les empreses. La Xina, Israel i Corea del Sud són, novament, els països
que palesen uns majors percentatges favorables als intercanvis comer-
cials, mentre que els Estats Units i França són els més crítics. Tanma-
teix, en aquests dos darrers països destaca l’elevada proporció dels qui
consideren que el comerç internacional és bo per als consumidors.
Les posicions respecte a la incidència que tenen els intercanvis comer-
cials internacionals sobre el medi ambient són diverses. Els més pessi-
mistes es localitzen a França, els Estats Units, Argentina i Rússia, alhora
que els més optimistes se situen a la Xina, Israel i Palestina. Els motius
que justifiquen que el comerç perjudica el medi ambient es poden sin-
tetitzar en dos. Alguns pensen que aquest estimula el creixement i el
consum, provocant, finalment, més pol·lució. I d’altres opinen que l’o-
bertura comercial dels països permet que les empreses puguin evadir les
lleis mediambientals localitzant l’activitat a països amb menys regulació.
Per fer-hi front es proposa establir uns estàndards mínims en matèria
mediambiental dins dels tractats comercials internacionals, recomanació
majoritàriament acceptada en els diversos països enquestats.

“Creus que la globalització, i especialment la interdependència crei-
xent de les economies nacionals amb altres, és principalment benefi-
ciosa o principalment nefasta per al teu país?”

Les posicions en relació als efectes que té el comerç internacional sobre
l’ocupació són, també, heterogènies. Són crítiques als països desenvo-
lupats. Així, el 80% dels francesos creu que els intercanvis comercials
tenen un impacte negatiu sobre la seguretat en el treball dins del seu
país, i un 73% pensa que és dolent per a la creació de nous llocs de
treball. Pel contrari, en països com Israel, Mèxic i Tailàndia és força posi-
tiu. Per reduir els efectes negatius dels intercanvis comercials sobre l’o-
cupació es proposa introduir estàndards de protecció sobre el treball en
els acords de comerç internacional, quelcom acceptat per nou de cada
deu entrevistats a països com els Estats Units, Israel, Argentina i Polò-
nia. Això també rep un suport majoritari a la Xina i Mèxic.

La direcció de les empreses de l’índex borsari francès CAC 40 ha evo-
lucionat profundament, segons un estudi de Korn/Ferry Internacio-
nal.2 En un primer moment, les companyies es van concentrar a
adaptar els seus models de direcció –estructures i pràctiques– a les
exigències normatives en matèria de governabilitat, però anys des-
prés també van haver d’acomodar-se a la mundialització dels seus
mercats i a determinades tendències socioeconòmiques, la qual cosa
ha creat uns equips dirigents internacionalitzats i una cultura gesto-
ra global.
L’any 2006, un 48% de les companyies està encapçalat per un presi-
dent-director general, tot i que creixen fins a un 30% les gestionades
basant-se en un model dual, integrat per un president i un director
general. 
Un 30% dels presidents són titulats de l’École Polytechnique o de l’É-
cole National d’Administration. Val a dir que un 38% ha exercit res-
ponsabilitats a l’estranger almenys durant tres anys, i que més d’una
quarta part ha desenvolupat tota la seva carrera professional dins la
companyia. De fet, normalment, els presidents es trien via promoció
interna, tot i que va creixent el recurs a candidats externs. Només el
38% dels presidents ha realitzat part de la seva carrera dins del sec-
tor públic. 
Els consells d’administració, els configuren l’any 2006 de 7 a 21 mem-
bres, la qual cosa suposa 14 membres de mitjana, pràcticament el
mateix nombre que existia el 1995. Val a dir que dels 447 consellers
identificats el 2006 un total de 103 ja exercien el seu càrrec a mitjan
anys noranta.
Un 46% dels membres dels consells són independents, una de les
taxes més elevades de les principals places financeres del món. En rea-
litat, tots els consells tenen com a mínim un independent, i en un
65% dels mateixos més de la meitat són consellers independents. 
Els membres dels consells d’administració tenen 60 anys de mitjana,
davant els 61 anys del 1995, i aquests es reuneixen unes 7,4 vega-
des l’any. 
Cada Consell disposa d’uns 3 comitès especialitzats, dedicats, princi-
palment, a auditoria i control i a nomenaments i retribució. Bona part
dels integrants d’aquests són independents.
D’altra banda, s’ha d’esmentar que el 2006 un 26% dels consellers no
són francesos, percentatge que el 1995 se situava en el 14%. Només
4 companyies no acullen consellers estrangers. Hi ha 19 nacionalitats
representades en els consells, entre les quals predominen la nord-
americana (21%), la britànica (17%), l’alemanya (13%) i la belga
(12%). Tanmateix, es palesa l’arribada recent de membres indis, bra-
silers, polonesos i suecs.
També s’observa un augment de la presència femenina als con-
sells, atès que un 7% dels consellers són dones. Un 37% d’aques-
tes són membres independents. El 22% ho són en tant que
representants de l’accionariat familiar, i el 20% com a represen-
tants dels assalariats. L’edat mitjana és de 53 anys i en un 17% són
estrangeres.
L’any 2006 s’han integrat als consells d’administració de les compa-
nyies un total de 54 nous membres, dels quals 35 són no francesos,
14 representants dels assalariats i 7 dones. L’edat mitjana d’aquests
nous consellers és de 58 anys. 

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

1 Es tracta d’una enquesta realitzada en un grup de països que tota-
litzen el 56% de la població mundial –la Xina, l’Índia, els Estats
Units, Indonèsia, França, Rússia, Tailàndia, Ucraïna, Polònia, Iran,
Mèxic, Corea del Sud, les Filipines, Austràlia, Argentina, Perú, Israel,
Armènia i els territoris palestins.

2 «Les Sociétés du CAC 40: ‘Comment sont-elles dirigées et qui les
dirige?’. Étude comparative 1995/2006», abril 2007.
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La igualtat efectiva de dones i homes (Llei Orgànica  3/2007, de 22 de març)

La discriminació per raó de sexe és un problema latent en les
societats modernes amb moltes i molt diverses formes de
manifestació.

En el nostre país, qüestions com la violència de gènere, la dis-
criminació salarial, la discriminació en les pensions de viduïtat,
l’elevada taxa d’atur femení o l’escassa presència de la dona
en càrrecs de responsabilitat han fet necessària una acció nor-
mativa dirigida a combatre totes les manifestacions encara
subsistents de discriminació per raó de sexe i a promoure el
principi d’igualtat real entre dones i homes.

La Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i
Homes neix, precisament, per donar resposta a les situacions
discriminatòries, erigint-se en la llei-codi de la igualtat.

La seva importància radica en el gran nombre de modifica-
cions que incorpora en les seves Disposicions Addicionals, i
que afecten lleis molt diverses, especialment en l’àmbit de les
relacions laborals i la Seguretat Social.

En aquest sentit, mereixen una atenció especial les modifica-
cions del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, de
la Llei de Procediment Laboral, de la Llei General de la Segu-
retat Social i de la Llei de Societats Anònimes.

Quant a la seva estructura, el text normatiu s’articula en un
Títol Preliminar, vuit Títols, trenta-una Disposicions Addicio-
nals, onze Disposicions Transitòries, una Disposició Derogatò-
ria i vuit Disposicions Finals. 

Seguidament veurem els punts més destacats de cadascun d’ells:

El Títol Preliminar estableix l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei.

El Títol Primer defineix els conceptes i categories jurídiques
bàsiques relatives a la igualtat, com les de discriminació direc-
ta i indirecta, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe,
i determina les conseqüències jurídiques de les conductes dis-
criminatòries.

En el Títol Segon s’estableixen les pautes generals d’actuació
dels poders públics i es consagra el principi de presència o
composició equilibrada amb el qual es tracta d’assegurar
una representació prou significativa d’ambdós sexes en les llis-
tes electorals i en els nomenaments realitzats pels poders
públics, assumint així els recents textos internacionals en la
matèria i amb la voluntat de garantir una presència equilibra-
da de dones i homes en l’àmbit de la representació política.
També s’estableixen els criteris d’orientació de les polítiques públi-
ques en matèria d’educació, cultura, sanitat, accés a l’habitatge i
desenvolupament del medi rural, i es contempla la promoció de
la incorporació de les dones a la societat de la informació.

El Títol Tercer conté mesures de foment de la igualtat en els
mitjans de comunicació social, amb regles específiques per als
de titularitat pública, així com instruments de control dels
supòsits de publicitat de contingut discriminatori.

El Títol Quart està dedicat a les relacions laborals en el marc
de l’empresa privada. S’ocupa del dret al treball en igualtat
d’oportunitats i contempla el deure de les empreses de més
de dos-cents cinquanta treballadores o treballadors de
negociar plans d’igualtat, fomentant la seva implantació
voluntària en les petites i mitjanes empreses. 

La conciliació de la vida personal, familiar i laboral s’erigeix
com un dels pilars bàsics de la Llei. La mesura més innovadora per
afavorir aquesta conciliació és el permís de paternitat de tret-
ze dies de durada, ampliable en cas de part múltiple en dos dies
més per cada fill o filla a partir del segon. També s’introdueixen
millores en l’actual permís de maternitat, ampliant-lo en dues set-
manes per als supòsits de fill o filla amb discapacitat, podent fer
ús d’aquesta ampliació ambdós progenitors indistintament. 
Tanmateix, es modifica la durada de les ampliacions i reduc-
cions de jornada per guarda legal i de les excedències, s’a-
dapten les infraccions, sancions i mecanismes de control dels
incompliments en matèria de no discriminació, es reforça el
paper de la inspecció de Treball i Seguretat Social i es preveu
la possibilitat de commutar sancions accessòries per a
l’establiment de plans d’igualtat.
Les modificacions en matèria laboral comporten la introducció
d’algunes novetats en l’àmbit de la Seguretat Social, entre les
quals destaquen la flexibilització dels requisits de cotització
prèvia per a l’accés a la prestació de maternitat i la creació de
la prestació econòmica per paternitat.

El Títol Cinquè està dedicat a les relacions laborals en el con-
junt de les Administracions Públiques, amb inclusió de les For-
ces Armades i de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

El Títol Sisè es dedica a la igualtat de tracte en l’accés a béns
i serveis, amb especial referència a les assegurances.

El Títol Setè contempla la realització voluntària per les empreses
d’accions de responsabilitat social en matèria d’igualtat i regula,
específicament, l’ús d’aquestes accions amb fins publicitaris. En
aquest Títol, i en el marc de la responsabilitat social corporativa,
s’inclou el foment de la presència equilibrada de dones i
homes en els consells d’administració de les societats mer-
cantils, concedint un termini de vuit anys per a la seva consecució.

El Títol Vuitè estableix un seguit de disposicions organitzatives
amb la creació d’una Comissió Interministerial d’Igualtat entre
dones i homes i de les Unitats d’Igualtat en cada Ministeri. 

Com hem exposat anteriorment, les Disposicions Addicio-
nals recullen múltiples modificacions de lleis vigents, així com
regulacions específiques per definir el principi de presència o
composició equilibrada, crear un fons en matèria de societat
de la informació, nous supòsits de nul·litat de determinades
extincions de la relació laboral, etc. 
Per la seva part, les Disposicions Transitòries estableixen el règim
aplicable a determinats aspectes de la Llei, com els relatius a nome-
naments i procediments, mesures preventives de l’assetjament en
l’Administració General de l’Estat, el distintiu empresarial en matè-
ria d’igualtat, les taules de mortalitat i supervivència, els nous
drets de maternitat i paternitat, la composició equilibrada de les
llistes electorals, i també la negociació de nous convenis col·lectius.
Per últim, les Disposicions Finals es refereixen a la naturalesa
de la Llei, al seu fonament constitucional i a la seva relació
amb l’ordenament comunitari, habiliten per al desenvolupa-
ment reglamentari, i estableixen les dates de la seva entrada
en vigor i un manament d’avaluació dels resultats de la nego-
ciació col·lectiva en matèria d’igualtat.
En conclusió, l’entrada en vigor, el passat dia 24 de març, de la Llei
Orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, ha
comportat una modificació general de l’ordenament jurídic espa-
nyol sota l’òptica del principi d’igualtat real entre dones i homes.

Carmen Calderón 
Guillén Bécares, SL
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Quadern de navegació
NOVETATS EN LA WEB DEL COL·LEGI

El Col·legi ha posat en funcionament un nou servei. Es tracta
de dues noves llistes de distribució de correu-e de butlletins
electrònics a les quals us podeu subscriure des de la web del
Col·legi (apartat Serveis). Aquestes noves llistes són:

NEI Normativa Econòmica d’Interès
Es tracta d’un butlletí electrònic editat pel Consejo Gene-
ral de Colegios de Economistas de España i que presenta
informació i comentaris de les principals normatives legals.

Resum de Premsa
Es tracta d’un butlletí electrònic editat també pel Consejo
i que recull diàriament les principals notícies d’àmbit
econòmic publicades en premsa.

Us recordem que hi ha una tercera llista en funcionament que
us permet rebre periòdicament informació d’ofertes de treball
per a l’administració pública.

Seguint amb aquesta línia de novetats, els projectes que us
anunciàvem fa uns mesos: la creació de blogs per als
col·legiats i el mercat de compra-venda-intercanvi es troben
en fase final, i és possible que el proper mes de setembre es
posin en funcionament. Igualment, es treballa per modificar la
part d’inscripcions a cursos, seminaris i actes de la web amb la
incorporació d’una eina on line que permetrà realitzar aques-
tes inscripcions i associar-les a la base de dades principal del
Col·legi. Finalment, a mitjan aquest mes de juliol, la seu de
Tarragona ja disposarà d’equipament de videoconferència.

EL PC MÉS A PROP DEL MAC

Apple finalment ha tret una versió del seu navegador Safari per
a PC. Tot i que es troba en fase beta, aquest navegador es pot
descarregar des de la web www.apple.com/safari. És el segon
programa d’Apple que pot funcionar amb Windows, després de
l’iTunes. Això ha desfermat tot de rumors sobre si Apple, que ja
funciona amb xips d’Intel, no es proposa assaltar la plataforma
rival a còpia d’anar-hi integrant els seus programes més populars.

ÒPERA TREU UN NAVEGADOR PER A TELÈFONS MÒBILS

Opera (www.opera.com)
acaba de llançar la versió
beta d’un navegador per
a terminals mòbils. Es
pot descarregar des de
http://www.operamini.
com/beta de manera
gratuïta en tots els telè-
fons mòbils que suportin

aplicacions de Java, que són la majoria, i també en agendes
electròniques tipus Palm o Blackberry. 

Opera, desenvolupador del navegador de les consoles de Nin-
tendo, ha traslladat als mòbils algunes de les funcions més
apreciades pels usuaris de videojocs, com ara el zoom, que
permet apropar la part de la pàgina que més ens interessa.
Altres qualitats de l’Opera Mini 4 són la possibilitat d’anar
amunt i avall d’una pàgina amb certs números del teclat, com
si fos la roda d’un ratolí. 

YOUTUBE ACCESSIBLE EN DIFERENTS IDIOMES

YouTube (www.youtube.com), el conegut portal de vídeos
recentment adquirit per Google, ha obert versions específi-
ques per al Brasil, França, Irlanda, Itàlia, el Japó, els Països Bai-
xos, Polònia, Espanya i la Gran Bretanya. Cada una és en
l’idioma oficial corresponent i té continguts diferents segons
el país. 

Aquesta ampliació es deu, segons Chad Hurley, fundador de
YouTube, al fet que més de la meitat dels usuaris del portal
són de fora dels EUA. 

EL PAÍS, ACCESSIBLE DES DE LA XARXA NETVIBES

L’edició digital d’El País ja
és accessible des de la
xarxa Netvibes (www.
netvibes.com/elpais) de
forma totalment gratuï-
ta. Netvibes és una xarxa
especialitzada en la per-
sonalització de pàgines
d’inici, i actualment té

més de 10 milions d’usuaris. Permet crear pàgines web d’inici
(la pàgina que carrega el navegador només obrir-se) incloent
continguts procedents d’altres webs, blogs o xarxes socials.

ACCEDIR A LA E-ADMINISTRACIÓ SERÀ UN DRET EL 2009

Informar-se, fer consultes, pagar impostos o fer gestions
davant l’administració pública mitjançant Internet serà, a
partir del 2009, un dret per a tots els ciutadans. 

És en aquesta data que totes les administracions públiques
estaran obligades a oferir els seus serveis tant per Internet
com pel mòbil o per qualsevol mitjà electrònic futur, durant
les 24 hores. 

Fa pocs dies que el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei
per a l’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics
(LAESCSP). 

Aquesta normativa estalviarà temps i diners als contribuents,
ja que, per exemple, podran reclamar i enviar documentació
per mitjans electrònics, s’estalviaran també repetir el lliura-
ment de documents repetits a diferents administracions i
podran fer un seguiment a temps real dels seus tràmits davant
l’administració. 

Aquesta Llei garanteix que la informació facilitada per una
pàgina web oficial tingui la mateixa validesa jurídica que la
que s’obté en qualsevol oficina d’atenció al ciutadà. 

A més, la Llei crea la figura del defensor de l’e-ciutadà.

La LAECSP dóna el dret que els ciutadans puguin accedir als
serveis públics electrònics amb els programes més normalit-
zats del mercat, i que les webs siguin accessibles des de qual-
sevol dels navegadors actuals.  

Departament d’Informàtica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Reptes de present i futur de la política farmacèutica
Als darrers deu anys, el sector farmacèutic a Espanya ha viscut
un procés silenciós de profunda reestructuració. Des d’aproxi-
madament els anys del 1998 al 2002 s’anaren autoritzant
medicaments plenament protegits amb fortes patents de pro-
ducte. Des del 1997, es comercialitzen a Espanya els medica-
ments genèrics. Des de l’any 2000, alguns medicaments han
estat sotmesos a preus de referència: un preu màxim de
pagament en el marc del Sistema Nacional de Salut (SNS) cal-
culat en funció del preu dels equivalents genèrics més econò-
mics. I, des del 1994, els medicaments de marca que tinguin
preus superiors als de referència han de ser substituïts obli-
gatòriament pels corresponents genèrics en el marc del SNS.

A més, s’ha modificat lleugerament la regulació dels mar-
ges farmacèutics. I el que és més important, el 1997 es van
liberalitzar els horaris d’obertura de les oficines de farmà-
cia per sobre d’un mínim fixat administrativament, i una
Comunitat Autònoma, Navarra, va emprendre al 2000 una
reforma en profunditat de l’ordenació farmacèutica, tot
adoptant una regulació de mínims en comptes de màxims.

Ara bé, la percepció generalitzada és que les reformes no
han tingut èxit a aconseguir el difícil equilibri entre la millo-
ra de l’atenció farmacèutica a la població, la contenció de la
despesa farmacèutica pública, i el suport a la innovació, la
competitivitat i la qualitat prestat pel sector farmacèutic.

En dos treballs conjunts amb Anna Merino, i en un altre amb
Iván Moreno i Jaume Puig, hem analitzat recentment les difi-
cultats del fet que els incipients beneficis de reestructuració
del sector farmacèutic arribin als pacients i als contribuents en
forma d’estalvi en la despesa a càrrec de la seva butxaca i a
càrrec de les administracions públiques.

En primer lloc, la nova regulació de patents a Espanya està
portant un creixement substancial del preu mitjà dels
medicaments. Entre els anys 1994 i 2004, el preu mitjà dels
medicaments ha augmentat a una taxa anual acumulativa
d’un 6,6% per la introducció de productes més cars. Només
a partir del 2004 s’ha moderat aquesta taxa d’increment per
la baixa del preu mitjà dels productes de més de deu anys
d’antiguitat sotmesos a la competència dels nous medica-
ments genèrics. Aquest increment del preu mitjà constitueix
un dels incentius més poderosos a la recerca i el desenvolu-
pament de nous medicaments, i a la seva ràpida introducció
a Espanya.

En segon lloc, l’evidència empírica mostra que les reformes
han impulsat la competència entre els laboratoris de
medicaments de marca, i entre els laboratoris de medica-
ments de marca i els seus corresponents genèrics. Encara
que gradualment, els preus dels medicaments originals van
ajustant els preus a la baixa quan entren competidors de
marca, i especialment, quan entren genèrics. Als darrers
anys, la competència ha moderat el creixement de la despe-
sa farmacèutica.

Amb tot, les regulacions no fan possible que la com-
petència entre medicaments genèrics es traslladi en
forma d’estalvi a la factura farmacèutica. La competència
entre genèrics d’igual composició s’està produint en forma de
descomptes als farmacèutics. Ara, quan un metge prescriu uti-
litzant el nom genèric, deixa en mans del farmacèutic dispen-
sar la que vulgui entre les de menor preu. Els descomptes
queden a les mans dels farmacèutics.

Finalment, malgrat les darreres reformes, la regulació de les
oficines de farmàcia és excessiva i desproporcionada, tal
com he analitzat recentment amb Carles Padrós. Impedeix
que els beneficis de la competència arribin a les administra-
cions i els pacients.

La regulació de la retribució dels farmacèutics va néixer amb
les ordenances reguladores de la professió al segle XIX. Ara
bé, l’anomenada tarifa oficial fixava el “maximum de los
precios.” No va ser fins al 1924, durant la dictadura de
Primo de Rivera, quan s’estableix que no es poden fer des-
comptes sobre el preu de venda al públic dels medicaments,
i al 1928, a instàncies del president del Col·legi de Far-
macèutics de Barcelona, es prohibeixen explícitament i se
sancionen les bonificacions de tota mena en la venda de
medicaments. Aquesta prohibició ha persistit fins a l’actuali-
tat excepte pels medicaments publicitaris que tenen fixats
administrativament uns descomptes màxims. En altres països
de servei sanitari públic i universal com el Regne Unit, tenen
mecanismes pels quals una part dels descomptes obtinguts
pels farmacèutics es traslladen a l’administració sanitària (l’a-
nomenat clawback).

Les regulacions relatives a l’obertura de noves farmàcies és d’i-
nicis del segle XX. De nou, però, la regulació d’obertura en
aquell moment es va establir en forma de mínims per satisfer
les obligacions de servei universal: “En cada municipio de más
de 2.000 habitantes, habrá por lo menos una farmacia, con
la cual se contratará la provisión de medicamentos para los
enfermos pobres.” Va ser altra vegada una dictadura la que va
portar la regulació de màxims que tenim actualment. El decret
de postguerra del 1941 és el que limita per primera vegada el
nombre màxim de farmàcies que poden obrir i la distància
entre elles.

Aquest règim restrictiu del nombre de farmàcies obertes al
públic només ha estat reformat en profunditat a Navarra. Des
del 2000, la Comunitat Foral de Navarra ha adoptat un règim
de nombre mínim de farmàcies obertes al públic en cada
àrea de salut que cal assolir abans d’obrir una nova farmà-
cia. No restringeix, però, la llibertat d’establiment un cop
aquest mínim s’ha assolit, sempre que la ràtio global d’habi-
tants per farmàcia en el conjunt de Navarra no arribi a ser
inferior als 700 habitants. Aquest model va rebre l’aprovació
del Tribunal Constitucional al 2004. El nombre de farmàcies a
Navarra ha passat en sis anys de 307 a 561 farmàcies obertes
al públic: un increment espectacular de més del 80%, gaire-
bé s’ha doblat el nombre de farmàcies, i en alguns municipis
s’ha triplicat.

Aquest elevat increment de farmàcies indica que podríem dis-
posar d’una atenció farmacèutica de major proximitat a
les persones als punts on les regulacions restringeixen l’obertu-
ra de més farmàcies. O alternativament, estem pagant en
excés per l’atenció farmacèutica que efectivament es presta a
la població.

En conclusió, la política farmacèutica s’enfronta en el futur al
repte d’aconseguir que els beneficis de les reformes empreses
durant els darrers anys al sector farmacèutic es traslladin final-
ment a l’administració pública i als pacients en forma de
millors productes i millors serveis, i estalvis de preus.

Joan-Ramon Borrell
Professor de la Universitat de Barcelona
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l S’ha publicat el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques que desenvolupa la Llei que va entrar en vigor el
passat 1 de gener d’aquest impost, i pas previ a la publicació de
l’Ordre que regula el mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i en
el règim especial simplificat de l’IVA.
Amb la publicació d’aquestes normes reglamentàries s’ha esta-
blert definitivament la data en què ja és obligatòria la retenció als
empresaris que determinen els seus rendiments nets pel mètode
d’estimació objectiva: el 21 d’abril.
Tot seguit, i breument, assenyalem els principals punts que regu-
la el nou Reglament de l’IRPF.

EXEMPCIONS

Exempció per comiat o cessament del treballador
En l’exempció per comiat o cessament del treballador s’ha modifi-
cat la presumpció existent fins ara per als casos de nova contracta-
ció del treballador en la mateixa empresa o una altra de vinculada.

Beques d’estudi i formació d’investigadors
L’exempció de les beques d’estudi i formació d’investigadors
inclourà els costos de matrícula, assegurança d’accidents i assistèn-
cia sanitària, com també una dotació econòmica amb un límit de
3.000 euros anuals. Fins als estudis de segon cicle universitari la
dotació màxima exempta serà de 15.000 euros quan compensin
despeses d’allotjament i transport. Si els estudis són a l’estranger
la dotació serà de 18.000 euros. En els estudis de tercer cicle els
imports exempts seran, respectivament, de 18.000 i 21.600 euros.

Ajuda als esportistes d’alt nivell
S’incrementa el límit de les exempcions de les ajudes als esportis-
tes d’alt nivell fins als 60.100 euros.

RENDIMENTS DEL TREBALL

Quotes satisfetes a col·legis professionals
S’amplia de 300 a 500 euros anuals la quantitat de la despesa deduï-
ble per quotes satisfetes a col·legis professionals, quan la col·legiació
tingui caràcter obligatori per al desenvolupament del treball.

Prolongació de l’activitat laboral
Als efectes d’aplicar l’increment en la reducció per obtenir rendi-
ments nets del treball, establert a l’article 20.2, a) de la Llei de
l’IRPF, es defineix què s’entén per “treballador actiu”, és a dir, el
qui percep rendiments del treball a conseqüència de la prestació
efectiva dels seus serveis retribuïts per compte aliè i dins de l’àm-
bit d’organització i direcció d’una altra persona, física o jurídica.

Opcions de compra sobre accions
S’eleva a 21.300 euros (fins al 31 de desembre de 2006 la xifra
era de 20.500 euros), l’import del salari mitjà anual del conjunt de
contribuents que s’utilitza per determinar el límit d’aplicació de la
reducció del 40% al rendiment derivat de l’exercici d’opcions de
compra sobre accions o participacions pels treballadors.

Serveis de menjador en les empreses
S’augmenta fins als 9 euros el límit exempt diari quan s’utilitzin
fórmules indirectes admeses per la legislació laboral de prestació
del servei de menjador per part de les empreses, s’introdueixen
noves fórmules de tiquets-restaurant com les targetes i altres mit-
jans electrònics de pagament.

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

Despeses deduïbles dels rendiments
Aquests rendiments podran ser negatius per a cada bé o dret si
les despeses deduïbles superen els ingressos llevat que procedei-
xin de despeses de conservació i reparació de l’immoble i dels
derivats d’interessos de finançament aliè, si bé les despeses per

aquests conceptes quan originin rendiment negatiu es podran
deduir en els quatre exercicis següents. 
Es regula la comunicació que haurà de fer l’arrendatari perquè
l’arrendador pugui aplicar-se la reducció del 100% pel lloguer
d’habitatge a joves entre 18 i 35 anys.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Tributació en el mètode d’estimació objectiva
Es fixa el límit per poder acollir-se a aquest mètode en 450.000 euros
anuals de facturació per al conjunt d’activitats econòmiques. Per a les acti-
vitats agrícoles i ramaderes el límit s’estableix en 300.000 euros anuals.
Cal assenyalar que dins d’aquests límits s’hauran de computar no tan
sols les operacions corresponents al contribuent, sinó també les corres-
ponents al cònjuge, descendents i ascendents, com també per les enti-
tats en règim d’atribució de rendes en les quals participin qualsevol
dels anteriors, quan es dediquin a la mateixa activitat econòmica.

Retenció de l’1% sobre els ingressos íntegres satisfets
A partir del 21 d’abril, quan se satisfacin rendiments que siguin
contraprestació d’activitats relacionades amb la construcció,
transport de mercaderies, activitats de fabricació i arts gràfiques,
que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació
objectiva, el pagador, si és empresari o professional, retindrà l’1%
sobre els ingressos íntegres satisfets. 

GUANYS PATRIMONIALS

Exempció per reinversió en l’habitatge habitual  
Només als efectes de les exempcions dels possibles guanys patrimo-
nials en la reinversió de l’habitatge habitual o en la transmissió de
l’habitatge per a persones de més de 65 anys o persones amb
dependència, l’habitatge no perdrà el caràcter d’habitual quan s’ha-
gués habitat fins un termini de 2 anys abans de la seva transmissió.

DEDUCCIONS

Deducció per adquisició d’habitatge habitual
En els casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, es permet
la deducció per adquisició d’habitatge habitual quan el mateix
segueixi essent l’habitual dels fills del contribuent i del progenitor
en la companyia del qual queden, i es preveu la possibilitat de
deduir per altre habitatge habitual, fixant-se per a ambdós habi-
tatges el límit màxim de 9.015 euros.

Aportacions a plans de pensions per a persones jubilades
Es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions per recollir
la possibilitat que les persones jubilades puguin seguir aportant a
plans de pensions, amb l’avantatge fiscal corresponent, i el seu
cobrament posterior de manera flexible, de manera que el bene-
ficiari pugui elegir i modificar la data o les dates de cobrament en
funció de les seves necessitats de renda disponible.

Límits anuals d’aportació a plans de pensions
Es confirmen els límits anuals d’aportació a plans de pensions:
10.000 euros anuals per partícip i 12.500 euros anuals per a per-
sones de més de 50 anys, sense perjudici del règim especial d’a-
portacions a favor de discapacitats.
Es regula que les aportacions que excedeixin aquests límits hau-
ran de ser retornades abans del juny de l’any següent que es van
realitzar, cosa que, si no es fa, serà objecte de sanció.

Traspassos de patrimoni entre plans de pensions i assegu-
rances de vida
Aquests traspassos no podran ser possibles fins a l’1 de gener de
2008, termini necessari perquè les companyies d’assegurances
s’hi ajustin amb garanties.

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

Principals novetats del reglament de l’IRPF 
(RD 439/2007, de 30 de març BOE núm. 78, de 31-3-2007)
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ORDEN EHA/1493/2007, DE 28 DE MAYO (BOE 30-05-2007)
[REF. CISS LE243422]
Se modifica el anexo de la Orden EHA/1136/2007, de 26 de
abril, por la que se reducen para el período impositivo 2006
los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por diversas circunstancias excepcionales.

RESOLUCIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2007 (BOE 18-05-2007)
[REF. CISS LE242117]
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Se autoriza la eliminación de determinada documentación
administrativa, relativa a los Impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre el Patrimonio.
• Otras materias afectadas: Patrimonio.

SOCIEDADES

ORDEN EHA/1433/2007, DE 17 DE MAYO (BOE 25-05-
2007) [REF. CISS LE242209]
Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondientes a establecimientos permanentes y a entida-
des en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, para los perio-
dos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2006. Se dictan instrucciones relativas al procedimiento
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones gene-
rales y el procedimiento para su presentación telemática.

ORDEN ITC/1469/2007, DE 18 DE MAYO (BOE 29-05-2007)
[REF. CISS LE242257]
Se modifican los anexos del Real Decreto 1432/2003, de 21 de
noviembre, por el que se regula la emisión de informes moti-
vados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tec-
nológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de
deducciones fiscales por actividades de investigación y desa-
rrollo e innovación tecnológica.

IBI

LEY FORAL 16/2007, DE 4 DE MAYO (BOE 04-06-2007)
[REF. CISS LE243491]
Se establecen medidas a favor de los afectados por las inun-
daciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra en los
meses de marzo y abril del presente año 2007.

GESTIÓN TRIBUTARIA

ORDEN EHA/1274/2007, DE 26 DE ABRIL (BOE 10-05-2007)
[REF. CISS LE241985]
Se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta,
modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales
y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta,
modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales
y retenedores.

HACIENDAS LOCALES

LEY 8/2007, DE 28 DE MAYO (BOE 29-05-2007) [REF. CISS
LE222254]
De suelo.

Noticias al día
Nuevo apercibimiento al Gobierno español por las ventajas fisca-
les del País Vasco
La Comisión Europea abrirá la próxima semana un nuevo proceso sancionador
a España a consecuencia de no haber recuperado las ayudas concedidas a
empresas en el marco de las ‘vacaciones fiscales vascas’, motivo por el que el
Tribunal de Justicia ya condenó a Madrid, la última vez, en diciembre pasado.
En el supuesto de que las autoridades españolas no adoptasen medidas para
recuperar las citadas ayudas, los jueces europeos podrían volver a condenar
a España e imponerle una multa hasta el cumplimiento de la sentencia.
El portavoz de Competencia del ejecutivo de la Unión Europea, confirmó ayer
que la Comisión tiene previsto enviar la semana próxima a Madrid una nueva
misiva de emplazamiento, que es el paso previo del procedimiento de infracción,
por no haber acatado el fallo de la corte europea del 14 de diciembre de 2006.
Si España no responde en el plazo estipulado (habitualmente dos meses) a
su carta de emplazamiento, Bruselas remitirá un dictamen motivado y, si tam-
poco hay contestación, llevaría el caso ante el Tribunal de la UE.

Panamá puede dejar de ser un paraíso fiscal
El Ministerio de Economía y Hacienda y una delegación del Gobierno de Pana-
má acordaron constituir una comisión específica para retirar a dicho país de la
lista de paraísos fiscales. Esta medida se encuentra relacionada con la posible
participación de empresas españolas en la futura ampliación del Canal de
Panamá, cuyo presupuesto inicial asciende a 4.000 millones de euros.
La legislación tributaria panameña acepta la confidencialidad de registros y
documentos, por lo que este Estado es considerado paraíso fiscal. Hacienda,
en ese sentido, ha puesto la condición de que la República acceda a dar infor-
mación fiscal sobre españoles que canalicen sus ahorros en dicho país.
No obstante, un primer paso al cambio de calificación lo dio la OCDE, que con-
sideró al país centroamericano un “paraíso fiscal cooperante”, al firmar un
acuerdo de colaboración contra el blanqueo de dinero, que debe ser corrobo-
rado por cada país. De hecho, la mayor parte de potencias económicas ya no
tienen en su lista negra a Panamá. Según fuentes de la Embajada panameña
en España, Francia y Rusia han dejado de hacerlo recientemente. Italia ha
abierto un proceso parecido al español, y busca un acuerdo.Y Alemania, Reino
Unido, EE UU, Japón, China y Suecia no consideraban anteriormente que Pana-
má fuera un paraíso fiscal.
Por ese motivo, las empresas de esos países tienen ventaja sobre las españo-
las, ya que Panamá cuenta con la llamada Ley de Retorsión, según la cual se
mide por el mismo rasero a los países que lo consideran como paraíso fiscal.
Eso hace que las compañías españolas tengan más dificultades que el resto
para lograr contratos.

Incremento de la recaudación tributación autonómica
El buen ritmo de la economía, junto a los mayores ingresos vinculados al sec-
tor inmobiliario, ha permitido a las comunidades autónomas ingresar 97.648
millones de euros en el último ejercicio fiscal que acaba de liquidarse (2005),
lo que supone un 13,2% más que el año anterior y cinco puntos por encima
del aumento del PIB nominal.
Los datos de liquidación del año 2005 indican que las comunidades autónomas
de régimen común siguen siendo muy dependientes de los recursos que les
transfiere el Estado central, del que obtienen el 79,1% de sus ingresos. Estos
recursos (en donde están incluidos los tributos compartidos con el gobierno
central) han crecido un 11,3% permitiendo obtener de ellos 77.246 millones.
No obstante, el mayor dinamismo ha procedido de los tributos recaudados
directamente por las propias comunidades, cuya aportación ha crecido un
20,8% en un sólo año, obteniéndose 20.402 millones en 2005. Es de desta-
car el espectacular aumento de los ingresos derivados por el impuesto de
transmisiones patrimoniales (ITP) y el de actos jurídicos documentados (AJD),
un 23,1% más en su conjunto, tributos que se aplican mayormente en la
compraventa de inmuebles. Algunas comunidades, como Murcia, Baleares y
Canarias, aprovecharon para elevar el gravamen de este impuesto (al 7%, el
máximo permitido) para obtener más rendimiento del auge inmobiliario.
Con relación al impuesto de sucesiones y donaciones, también cedido a las
comunidades, se disparó su recaudación (un 21,2% más), hasta los 2.290
millones, pese a que es un tributo que está en fase de eliminación gradual en
gran parte de los territorios. Según el Ministerio de Hacienda, este aumento de
la recaudación en la liquidación fiscal de las herencias tiene que ver en parte
con el incremento del valor de los derechos y bienes que se traspasan, muchos
de ellos revalorizados conforme aumentaban los precios de la vivienda.
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El passat 2 de juliol es va
presentar al Col·legi el Lli-
bre Blanc de les Empre-
ses de l’EURAM, que ha
estat editat per l’Institut
Ignasi Vilallonga d’Eco-
nomia i Empresa.

L’acte, al qual varen assistir més de cent
col·legiats, va ser presidit pel degà Artur
Saurí i pel secretari del Departament d’E-
conomia de la Generalitat de Catalunya,
Andreu Morillas. Van intervenir-hi també
tres economistes, Guillem López, catedrà-
tic de la UPF i conseller del Banc d’Es-
panya; Antoni Serra, professor emèrit de
la UAB; i Oriol Amat, coordinador del lli-
bre i catedràtic de la UPF. 

Artur Saurí va presentar l’acte tot recor-
dant els factors que tenen en comú els
diferents territoris de l’EURAM (Euroregió
de l’Arc Mediterrani que comprèn Cata-
lunya, el País Valencià, les Illes, Andorra i
Catalunya Nord). També va recordar el
paper d’Eliseu Climent, present en l’acte,
com a impulsor de l’Institut Ignasi Villa-
longa; i de tants altres projectes culturals i
universitaris, com Acció Cultural del País
Valencià i l’Institut Joan Lluís Vives, que
aplega totes les universitats de l’EURAM.

Oriol Amat va resumir el contingut del lli-
bre, un estudi de 900 pàgines en què han
participat quaranta professors de la majo-
ria d’universitats i escoles de negocis de
Catalunya, País Valencià i les Illes Balears.

S’han analitzat més de 150.000 empreses.

Les empreses de l’EURAM tenen un dina-
misme i un potencial molt important. Així,

mentre la població de l’EURAM representa
un 28,38% sobre el total de població d’Es-
panya, l’aportació en el PIB d’Espanya és
del 30,35%. Entre els sectors amb més pes
cal destacar el turístic, el tèxtil (que repre-
senta el 65% de tot l’Estat espanyol), el
sector químic (54%) i l’editorial (42%).

Si només considerem la part de l’EURAM
que es troba a l’Estat espanyol, Catalunya
té el 61%, el País Valencià el 33% i les Illes
Balears el 6% de les empreses de l’EURAM. 

A nivell agregat, les empreses de l’EURAM
es troben cada vegada més capitalitzades.
D’altra banda, presenten una rendibilitat
elevada i prou atractiva per atreure inver-
sions. El rendiment sobre els capitals pro-
pis és més elevat com més gran sigui la
dimensió de l’empresa. Això fa aconsella-
bles polítiques d’aliança, fusions i adquisi-
cions. Comparant les empreses de
l’EURAM amb les espanyoles, les primeres
es troben més capitalitzades i aposten per
una inversió més a llarg termini en com-
paració amb les empreses espanyoles. Per
altra banda, les empreses de l’EURAM pre-
senten una rendibilitat més elevada que la
resta de les empreses espanyoles.

En quasi tots els sectors augmenta la ren-
dibilitat financera i se situa molt per sobre
de la rendibilitat mínima desitjada pels
accionistes a excepció d’alguns sectors
com el tèxtil, l’auxiliar de l’automòbil o el
cuir i calçat, per exemple.

Els clústers de Catalunya (químic, edito-
rial, vitivinícola...) destaquen per una
adaptació més ràpida a l’entorn competi-
tiu canviant. Respecte al País Valencià, la
situació és més desfavorable, per la menor
varietat industrial, localitzada en sectors
de contingut tecnològic mitjà i baix (tèxtil,
joguina, moble...). 

Les empreses de l’EURAM es troben en
una cruïlla històrica. 

Per una banda tenen fortaleses importants
(solidesa financera, rendibilitat, localitza-
ció geogràfica...) i també febleses greus

(relaxament, dèficits de formació, manca
d’orientació al mercat, insuficient inversió
en intangibles com marques o disseny,
manca d’internacionalització, dèficit fiscal
i d’infraestructures, burocratització...). 

La globalització, les deslocalitzacions i el
dinamisme creixent d’alguns països de
l’Europa de l’Est, i de la Xina, l’Índia i d’al-
tres països en procés de desenvolupament,
fan pensar que el futur immediat serà molt
diferent. L’estat del benestar que tant ha
costat d’assolir fa insostenible una estratè-
gia empresarial basada en costos baixos. 

És el moment de fer un canvi de model
per tal de resoldre el dèficit fiscal i entrar
en la dinàmica de la innovació permanent,
de la cultura de l’esforç, de la importància
del disseny i altres actius intangibles, de
l’orientació als mercats internacionals, dels
increments de productivitat, d’un pacte
entre empreses i administracions per posar
al dia les infraestructures... ja que en cas
contrari, en molt pocs anys, importants
sectors de l’economia de l’EURAM poden
tenir problemes importants.

Guillem López va exposar les característi-
ques del dèficit fiscal que pateixen els
territoris de l’EURAM. També va incidir en
la necessitat de disposar d’estudis com el
Llibre Blanc que es presentava per conèi-
xer millor la situació empresarial i així
poder articular polítiques actives per fer
front als reptes de futur i millorar la com-
petitivitat.

Antoni Serra va parlar de la importància
econòmica de l’EURAM, i remarcà que si
les diferents regions d’aquesta euroregió
treballen en comú podrien aconseguir
millores importants en temes com les
infraestructures i el dèficit fiscal. També va
recordar que ja fa més de trenta anys que
el Banc Mundial va recomanar que es
milloressin les infraestructures de l’arc
mediterrani i que, per això, es va fer l’au-
topista que uneix Alacant amb Perpinyà. 

En relació amb l’AVE, va defensar que es
faci com abans millor la ruta fins a Per-
pinyà encara que França no hi doni
importància, ja que quan es va fer la A-7
fins a Perpinyà, els alcaldes francesos van
pressionar el Govern francès fins que van
aconseguir la connexió amb les autopistes
franceses.

Al final de l’acte, Andreu Morillas va expo-
sar la política de la Generalitat en relació
amb l’Euroregió. També hi va haver un
ampli debat amb interessants interven-
cions de diversos assistents, com la del
professor Pere Puig.

Oriol Amat, economista, coordinador
del llibre i catedràtic de la UPF
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Màster d’especialització
tributària
Durada: 300 hores
Inici: 18 d’octubre de 2007
L’objectiu del màster és donar als assistents
una experiència pràctica adequada per poder
exercir en un futur com a assessor fiscal.

Diploma de postgrau 
d’auditoria 
(modalitats presencial, semipresencial
i on-line) (conjuntament amb 
la Universitat Pompeu Fabra)

Durada: 180 hores
Modalitat presencial: 18 d’octubre de 2007
Modalitat semipresencial: 24 de novembre
de 2007
Modalitat on-line: 13 de febrer de 2008

Diploma de postgrau
en direcció comptable 
i auditoria
(modalitats presencial, semipresen-
cial i on-line) (conjuntament amb 
la Universitat Pompeu Fabra)

Durada: 320 hores

Modalitat presencial: 16 d’octubre de 2007
Modalitat semipresencial: 9 de novembre
de 2007
Modalitat on-line: 13 de febrer de 2008

Cursos d’Excel per a 
Economistes i Auditors
– Excel bàsic (5 hores)
– Excel mig (8 hores)
– Excel avançat (8 hores)
L’objectiu és formar els assistents en l’ús
del full de càlcul EXCEL mitjançant exem-
ples i pràctiques relacionades amb el tre-
ball diari de l’economista.

Curs de comptabilitat
segons el nou 
Pla General 
de Comptabilitat
Durada: 40 hores 

Aquest curs es planteja assolir els objec-
tius següents: 
1. Analitzar de manera teoricopràctica els

principals problemes de la comptabili-
tat financera en base a la normativa
comptable, incidint en els aspectes que
des d’un punt de vista professional
resultin més rellevants. 

2. S’analitzaran els aspectes més rellevants
de les normes internacionals de comp-
tabilitat (NIC/NIIF) relacionades amb
els temes tractats. 

3. Estudi específic de les situacions més
importants que afecten les societats
anònimes i limitades (com a formes
societàries més característiques) i que
estan recollides en el PGC.

Anàlisi i gestió 
d’inversions 
en l’empresa
Durada: 16 hores
L’anàlisi d’inversions serà sempre neces-
sari i imprescindible en el món empresa-
rial, només tindrà sentit si es coneixen,
per part de qui participa en la decisió, les
limitacions i el context en què s’ha d’apli-
car. L’objectiu d’aquest curs és dotar els
alumnes del coneixement adequat per
poder analitzar, gestionar i avaluar les
inversions que realitzen les empreses i
altres organitzacions en l’exercici de les
seves activitats. 
Els beneficis aportats per aquest curs per-
meten conèixer i acostar els assistents a la
realitat de les situacions davant les quals
s’enfronten les empreses a l’hora de pren-
dre una decisió d’inversió. 

Nou Pla General 
de Comptabilitat: 
principals novetats
Durada: 16 hores

Conèixer el principal contingut de l’esbor-
rany del nou Pla General Comptable. 
Aprendre a elaborar els nous estats
financers. Detectar les principals nove-
tats que s’incorporen respecte de la nor-
mativa vigent. 
Veure com es farà el canvi en la nostra
normativa i quins poden ser els impactes
principals.

Programa de formació
per a economistes 
en actuacions judicials
Durada: 13,5 hores 

Dirigit a qualsevol persona interessada
en el coneixement general del tema i,
en especial, a tots els companys inscrits
en el Torn d’Actuacions Professionals
dins de la llista temàtica d’Actuacions
Pericials en l’Administració de Justícia, i
també als companys que estiguin inte-
ressats a accedir a aquest Torn i que
necessitin un reciclatge dels temes
específics.

Nòmines i Seguretat
Social
Durada: 16 hores

Curs d’aplicació pràctica destinat a iniciar
i a complementar la formació i els conei-
xements per poder desenvolupar la gestió
administrativa en departaments de perso-
nal d’empreses, gestories, assessories i
empleats adscrits a despatxos professio-
nals de manera que els alumnes puguin
actuar, tant dins de l’empresa com en qua-
litat de gestors dels assumptes relacionats
amb aquestes àrees.

Curs d’administració
concursal
Es tracta de proveir els assistents d’unes
bases fonamentals de coneixements teò-
rics i pràctics per al desenvolupament de
l’activitat d’administració concursal, ja
sigui per a la continuïtat de l’empresa a
través d’un conveni, o per a la seva liqui-
dació. Se segueix una metodologia abso-
lutament pràctica, en el sentit que es veu
tot el procés que comporta un procedi-
ment concursal.
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Cursos destacats
setembre/octubre 2007



Planificació economicofinan-
cera i elaboració i posada 
en marxa del pla de gestió
operatiu 
Durada: 45 hores

Consolidació fiscal
Durada: 12 hores

Les fonts d’informació fiscal i
comptable per a assessories 
i despatxos professionals
Durada: 4 hores

Comptabilitat d’empreses
constructores, immobiliàries 
i UTES
Durada: 18 hores

Seminari sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics
documentats
Durada: 9 hores

Curs pràctic de consolidació
comptable
Durada: 72 hores

Curs sobre l’IVA
En preparació

Curs de fiscalitat immobiliària
Durada: 18 hores

Direcció i gestió de fundacions
i altres entitats no lucratives
Durada: 54 hores

Gestió documental i d’arxius
en els despatxos professionals
Durada: 7 hores

Gestió pràctica de tresoreria
Durada: 32 hores

Curs d’auditoria per a júniors
Durada: 20 hores

Impost especial sobre l’alcohol
i begudes derivades
Durada: 12 hores

Instruments jurídics per a
administradors concursals

Altres cursos setembre/octubre 2007

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'EconomistesCol·legi d'Economistes
de Catalunyade Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de CatalunyaC Col·legi d'Economistes

de Catalunya

AUDITORIA
Programa de postgrau
Edició presencial, semipresencial i on line
Accès al ROAC

DIRECCIÓ COMPTABLE I AUDITORIA
Programa de postgrau
Edició presencial, semipresencial i on line
Accès al ROAC

Direcció acadèmica: Oriol Amat

mruiz@coleconomistes.com
www.coleconomistes.com
Tel.: 93 416 16 04
Ext.: 214
Diagonal, 512, pral.
08006 Barcelona

T’informen
info@idec.upf.edu
www.idec.upf.edu

Informació acadèmica: 93 542 18 50
Informació general: 93 542 18 00

Balmes, 132
08008 Barcelona



11 de juny

Sessió de debat: l’economia de la indústria
militar i el comerç de les armes, organitza-
da per la Comissió Unió Europea a càrrec
de David Bajona, analista del Centre d’Es-
tudis Estratègics de Catalunya (CEEC); de
Xavier Ferrer, economista i politòleg, i de
Raül Romeva, diputat al Parlament Euro-
peu i ponent de l’informe anual sobre
control de les exportacions d’armes de la
UE. Va moderar l’acte Àlex Ruiz, vicepre-
sident de la Comissió UE del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya. 

12 de juny 

Presentació del núm. 4 del monogràfic
de Comptabilitat i Direcció “NIC/NIIF i
el Nou Pla General Comptable”, organit-
zat per la seu de Tarragona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec de
José Fernando Chicano, membre de la
Junta Directiva de l’ACCID,  de Fernan-
do Campa, professor de la Universitat
Rovira i Virgili i coautor del llibre, de
Victoria Sánchez, professora de la Uni-
versitat Rovira i Virgili i coautora del lli-
bre, i de Montserrat Holguin, professora
de la Universitat Rovira i Virgili i també
coautora del llibre.    

14 de juny

Dinar-col·loqui: Nous productes d’inver-
sió en el mercat: contractes per diferèn-
cies CFDs i TURBOS, organitzat pel
Fòrum d’Economistes en Mercats Finan-
cers, a càrrec de Enrique Martí, director
de l’Àrea d’Inversors Particulars d’IN-
TERDIN Futuros, i la Mariam Pérez-
Camino, directora de Productes Cotitzats
de BNP Paribas. Va presidir l’acte la Dra.
Montserrat Casanovas, catedràtica d’Eco-
nomia Financera i secretària de la Junta
de Govern del Col·legi.

14 de juny

Tertúlia E-commerce i seguretat en els mit-
jans de pagament, organitzada per la
Comissió Organització i Sistemes d’Infor-
mació (OSI), a càrrec de Ferran Busquets,
cap de mitjans de pagament del Banc
Sabadell.

21 de juny

Dinar-col·loqui: L’assignació en base
poblacional i el concepte de l’eficiència
dels proveïdors sanitaris, organitzat per la
Comissió d’Economia de la Salut. Dirigi-
da per Roser Fernàndez, membre de la
Comissió.

26 de juny

Sessió temàtica Novetats en la declaració
de l’impost sobre societats, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec d’Àngel Segarra, economista asses-
sor fiscal.

27 de juny

Roda de premsa per a la presentació de
l’informe Situació Econòmica Primavera
2007, a càrrec d’Àngel Hermosilla, econo-
mista i responsable de la Secretaria Econò-
mica del Col·legi i d’Artur Saurí, degà del
Col·legi.

28 de juny

Presentació de la Memòria Socioeconòmi-
ca de Barcelona 2006, organitzada per la
Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, a càrrec de Pilar Malla,
síndica de greuges de Barcelona; Sebastià
Sarasa, de la Universitat Pompeu Fabra i
Joaquim Prats, president del Consell Supe-
rior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Va
presentar l’acte Rosa Virós, presidenta del
Consell Econòmic i Social de Barcelona, i
Artur Saurí, degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. 
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2 de juliol

Presentació del Llibre Blanc de les Empre-
ses de l’EURAM, organitzada per la Junta
de Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec d’Antoni Serra Ramo-
neda, professor emèrit del departament
d’Economia i Empresa de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Guillem López
Casasnovas, catedràtic d’Hisenda Pública
a la Universitat Pompeu Fabra i Conseller
del Banc d’Espanya, i d’Oriol Amat,
catedràtic de Comptabilitat i Finances a la
Universitat Pompeu Fabra, membre de la
Junta Directiva de l’Institut Ignasi Villalon-
ga i coordinador del Llibre Blanc de les
Empreses de l’EURAM. Va inaugurar l’acte
l’Artur Saurí, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i el va clausurar l’An-
dreu Morillas, secretari d’Economia de la
Generalitat de Catalunya.

4 de juliol

Seminari sobre Declaració de l’Impost de
Societats de l’exercici 2006, organitzat per
la seu de Lleida del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, a càrrec de José Ignacio
Cucalón, cap de gestió tributària a Lleida.

10 de juliol

Reunió del panel d’experts de l’IEBE
(Índex d’Expectativa Borsària) per exami-
nar el resultat de l’enquesta corresponent
a la previsió del tancament de l’IBEX-35
al 30 de setembre de 2007.

11 de juliol

Sessió organitzada pel Club de Conjuntu-
ra, sobre L’economia catalana a mitjan

2007, amb la participació de Víctor Fabre-
gat, Àngela Fernández, Àngel Hermosilla,
Joan Miquel Hernàndez, Mercè Jou, Ana
Belmonte, Maria Parpal, Germani Rincón,
Rafael Romero i Artur Saurí. Va moderar la
conferència Jordi Goula.

17 de juliol

Roda de premsa per presentar l’Índex d’Ex-
pectativa Borsària dels Economistes (IEBE)
corresponent al 3r trimestre del 2007.



Jornada dels Economistes 2007
Girona
“La cultura com a motor econòmic a Girona”

Dimarts, 6 de novembre de 2007, a les 18.30 hores

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona

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

Les relacions entre cultura i economia van en dos sentits. Un d’ells –probable-
ment el més clàssic– fa referència a l’aportació de recursos econòmics al
foment i a la difusió de la cultura. Des d’una perspectiva econòmica, calia pre-
guntar-se aquí per l’efectivitat dels recursos “gastats” en cultura. 

Però avui la cultura és també un motor econòmic. Els esdeveniments i les ins-
titucions culturals són un sector productiu més, decisiu en certes economies
locals i molt important en el conjunt de l’economia. 

Els estudis d’impacte econòmic –que comencen a ser abundants– intenten deli-
mitar i mesurar el conjunt d’activitats econòmiques originades directament o
indirectament per un esdeveniment o una institució cultural.   

La cultura és un motor econòmic important per a la ciutat de Girona i el con-
junt de les comarques gironines. 

A més, el temps corre a favor seu, ja que el ritme de creixement és superior al
conjunt de l’economia. 

La Jornada dels Economistes 2007 a Girona comptarà amb la presència de per-
sones molt autoritzades i reconegudes en aquestes qüestions: Ramon Boixadós,
president de la Fundació Gala-Salvador Dalí; Lluís Bonet, expert en economia
de la cultura i professor a la Universitat de Barcelona; Arcadi Calzada, presi-
dent de la Caixa de Girona i de la Fundació de la Caixa de Girona; i Narcís
Casassa, cap de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona.

Col·legi d’Economistes
a Girona
La seu del Col·legi d’Economistes de Giro-
na està situada al carrer de Joan Maragall
44, ent. 3a, i es troba a disposició dels
col·legiats dilluns, dimecres i divendres de
10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00, i dimarts
i dijous de 16.00 a 20.00 hores.

La Junta de la seu està constituïda per
President: Esteve Gibert
Àrea Comptabilitat: Montse Capellas 
Àrea Fiscal: M. Lluïsa Teixidor
Àrea Empresa: Ricard Meléndez
Àrea Auditoria: Jordi Fernàndez 
Àrea Concursal: Josep Pujolràs
Àrea Judicatura: Juli Portillo 
Àrea Laboral: Jordi de Puig
Àrea Fiscalitat Intracomunitària: Josep M.
Terradellas 
Àrea Urbanisme: Xavier Ollé

Continuant amb la política habitual del
Col·legi de treballar per un ventall d’eco-
nomistes cada vegada més divers, el pro-
per mes de setembre farem un curs
d’EXCEL avançat, nivell I, un seminari
sobre la Llei de Societats Professionals i
una conferència que impartirà el president
del REA a Catalunya, Emilio Álvarez.

Així mateix, estem pendents de l’aprova-
ció de la nova llei del Nou Pla General de
Comptabilitat i del Nou règim tributari de
les operacions vinculades per poder orga-
nitzar els cursos corresponents. 

La Jornada dels Economistes tindrà lloc el
dia 6 de novembre a la facultat de Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials de Giro-
na, i es parlarà sobre “La cultura com a
motor econòmic a Girona”, un tema que
creiem prou important i que esperem que
generi un debat enriquidor per a tothom,
com ha passat durant les últimes edicions. 

El Col·legi a les seus territorials
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Jornada dels Economistes 2007
Lleida
“La Lleida del futur”

Dimarts, 6 de novembre de 2007, a les 19.00 hores

Lloc: Sala d'actes del Col·legi d'Economistes a Lleida
Pere de Cabrera, 16 (Edifici Eurotrading Cappont), Lleida

Coordinador: Josep Maria Riu, economista

La seu del Col·legi d’Economistes a Lleida pretén ajudar a reflexionar i aportar
propostes, des del punt de vista econòmic i des d’una visió territorial global,
de com una ciutat de dimensió mitjana s’ha de plantejar el seu creixement en
els propers vint anys, en general, i sobre els nous reptes que plantejarà el crei-
xement de la ciutat de Lleida i el seu àmbit d’influència, en particular.

S’analitzarà el model econòmic des d’una visió territorial àmplia, juntament
amb el desenvolupament de les infraestructures i les dotacions necessàries d’e-
quipaments i serveis que permetin a Lleida aprofitar les seves potencialitats
com a gran capital de la Catalunya interior.

Hem convidat dues persones amb una àmplia i acreditada experiència profes-
sional en l’àmbit de la planificació estratègica, dels estudis d’economia territo-
rial i urbana i dels models metropolitans. Es tracta dels economistes Pere
Lleonart i Francesc Santacana, que presentaran dues ponències complementà-
ries sobre el tema a diferents nivells: conceptual, estratègic i d’economia local.

A continuació, hem previst un debat en el qual participaran els principals
agents econòmics, socials i polítics de Lleida, amb l’objectiu que s’hi s’aportin
idees i es contrastin diferents punts de vista que es derivaran de les diverses
intervencions, la qual cosa permetrà tenir una visió àmplia de la Lleida del futur
i de les seves possibilitats de desenvolupament, i extreure’n conclusions útils
que orientin i afavoreixin treballs futurs.

Aquest taller de treball s’adreça als economistes, geògrafs, responsables muni-
cipals, professionals dedicats a l’urbanisme i planejament, directius d’empreses,
agents econòmics i socials, estudiants universitaris i, en general, a totes aque-
lles persones que tinguin interès pel seguiment de l’evolució de l’economia. 

Col·legi d’Economistes
a Lleida
A la seu del Col·legi a Lleida, s’organitzen
activitats de tipus divulgatiu, cursos i con-
ferències sobre temes que són d’interès
per al nostre col·lectiu.

Els membres de la Comissió General de
Lleida són
Vocal president: Xavier Ticó
Vicepresident i representant a la Comissió
territorial d’Urbanisme: Josep M. Riu
Comitè d’Ètica i Normativa Professional:
Enric Baraldés
Assumptes relacionats amb la Universitat
de Lleida: Pere Enciso
Registre d’Economistes Auditors: Albert Prado
Àrea Fiscal: Josep Rosinach

Els principals objectius d’aquesta seu són:
– Potenciar les activitats del Col·legi,

especialment la formació a través de
videoconferència en connexió amb la
seu de Barcelona (actualment en perío-
de de prova).

– Fomentar la relació entre els col·legiats.
– Augmentar la notorietat del Col·legi,

reforçar les relacions institucionals i la
participació en fòrums relacionats amb
el desenvolupament econòmic i la pla-
nificació territorial de les Terres de
Lleida.

– Mantenir una estreta col·laboració amb
la Universitat de Lleida, particularment
amb la facultat de Dret i Economia.

– I una especial atenció a la borsa de tre-
ball i els joves acabats de llicenciar que
es vagin col·legiant.

La seu del Col·legi d’Economistes a Lleida
disposa, des del 30 de novembre, d’un
nou local, situat al carrer de Pere de
Cabrera, 16 1r, G, 25001 Lleida (Campus
Universitari de Cappont) tel. 973 210633,
correu electrònic: lleida@coleconomis-
tes.com. L’horari d’atenció als col·legiats
és de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00
hores.
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Col·legi d’Economistes
a Tarragona
La seu de Tarragona del Col·legi d’Econo-
mistes organitza durant l’any cursos, jor-
nades i cicles de conferències amb el
propòsit que els temes tractats siguin del
màxim interès per als economistes, i que
es mantinguin informats de les últimes
novetats.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a
dijous de 16.00 a 20.00 hores, i els diven-
dres de 9.00 a 13.00 hores, a la Rambla
Nova, 58-60, 5è A de Tarragona.

La Comissió General a Tarragona està for-
mada pel nou vocal president Fernando
Campa Planas; Antonio Terceño Gómez,
representant del Col·legi en la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona; Joa-
quim Sauch Viladot, representant a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre; Lluís Jordi Panadès, Lluís
Mezquida Sans, representant de la Comis-
sió General de la Secció del REA a Cata-
lunya, Lluís Escatllar Gabriel, Mariano
Herraiz, Jordi Ferre Llorens, Francesc d’As-
sís Escoda Mallorquí, representant a les Jor-
nades del Pla Estratègic del Camp de
Tarragona, i Josep Roig Aymamí. Com a
nous membres, Pilar Gulli Gálvez i Fernan-
do Aldecoa Llauradó. 

Entre les activitats que la seu de Tarragona
té previst d’oferir durant el proper curs
acadèmic, a banda de la sessió de la Jor-
nada dels Economistes, es troben jornades
sobre Societats Professionals i Administra-
ció Concursal, una conferència sobre l’A-
cord de Basilea II, cursos sobre Tancament
Fiscal, Iniciació a les Actuacions pericials
(TAP), i un curs sobre les novetats del Nou
Pla General Comptable, entre d’altres.

Jornada dels Economistes 2007
Tarragona
“Mercat immobiliari: present i expectatives 
de futur”

Dimarts, 6 de novembre de 2007, a les 19.00 hores

Lloc: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona 
Av. Pau Casals, 17 43004 Tarragona

Coordinadors: Fernando Campa, vocal president del Col·legi d’Economistes a Tarragona
Lluís Escatllar, economista i membre de la Comissió General del  Col·legi 
d’Economistes a Tarragona

Els últims mesos les autoritats monetàries del país estan advertint de la finalit-
zació de l’anomenat “boom immobiliari”, originat als darrers anys a causa prin-
cipalment d’un escenari d’interessos baixos.

Es comenta si es tracta d’un aterratge suau o bé si s’assistirà a una punxada d’a-
quest globus immobiliari. El fet és que nombroses famílies estan acusant la
pujada contínua del tipus d’interès que sembla no tenir fi, tal com mostren les
actuacions del banc central europeu.

Els efectes negatius sobre les rendes de les famílies han fet que aquestes hagin
optat per renegociar els seus crèdits, bàsicament, via allargament dels terminis.
Això pot tenir conseqüències sobre tots els agents econòmics, atès que el crei-
xement dels últims anys ha tingut com a factor clau el sector de la construcció.

En aquest sentit, la baixada de la demanda d’habitatge ha provocat una desac-
celeració en la pujada de preus que ha tingut lloc els últims anys, tant als nous
habitatges com als de segona mà.

És per això que la seu de Tarragona del Col·legi d’Economistes de Catalunya
vol copsar les opinions de diversos experts en aquesta matèria, ja siguin pro-
motors o inversors. D’aquesta manera, s’han convidat a participar experts com
Eduard Mendiluce, director adjunt a presidència de desenvolupament immobi-
liari de Port Aventura, Juan José Brugera, exconseller delegat d’Immobiliària
Colonial i Manel Niñerola, president de l’Agrupació provincial de promotors i
constructors d’edificis.

Esperem que la visió d’aquests experts ens ajudi a trobar les claus de l’evolu-
ció d’aquest sector per als pròxims mesos.
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MATÍ d’11.30 a 13.30 h

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

“L’habitatge social”
Coordinador: Agustí Jover, economista

“Les innovacions derivades de la 
implantació de la Directiva de Mercats
d’Instruments Financers (MiFID)”
Coordinador: Josep Maria Antúnez Xaus, director general
de la Borsa de Barcelona

“Segon projecte de reforma 
de l’Impost de Successions”
Coordinador: José Ignacio Cornet, economista assessor fiscal

“El sector farmacèutic: interessos
econòmics i socials contraposats?”
Coordinador: Joan Ramon Borrell, professor titular 
de la Universitat de Barcelona

“Projecció a l’exterior de Catalunya:
visió de directius catalans”
Coordinador: Àngel Hermosilla, secretari general del CEAM

“L’energia a Europa: perspectiva 
des de Catalunya i Espanya”
Coordinador: Prof. F.Xavier Mena, catedràtic d’Economia, Esade

“Nou Pla Comptable”
Coordinador: Juan Luis Domínguez, professor de l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials de Barcelona

TARDA de 16.00 a 18.00 h

“Cohesió i creixement: la importància 
del capital social i del capital humà”
Coordinador: Jordi Pons, catedràtic de la Universitat 
de Barcelona

“Comptabilitat i Auditoria en el sector
públic”
Coordinador: Adrià Royes, economista de Horwath Plm
Auditores, S.L.

“Quin model d’Agència Tributària cal?
Coordinador: Ricard Viña, economista assessor fiscal

“Responsabilitat Social de l’Empresa”
Coordinador: Joan Fontrodona, departament d’Ètica
Empresarial de l’IESE

“El sistema de protecció social de la
dependència: reptes i oportunitats”
Coordinador: David Casado, professor de la Universitat
Pompeu Fabra

“Els efectes de la globalització sobre els
salaris i les altres condicions laborals”
Coordinador: Jordi Caballé, catedràtic de la Universitat
Autònoma de Barcelona

“Economista, economia i canvi climàtic”
Coordinador: Josep Maria Salas, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona

“La pobresa a casa nostra”
Coordinador: Arcadi Oliveres, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona

“Els economistes 
i la realitat social”

8 de novembre de 2007

Hotel Fira Palace
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Todo Fiscal 2007
Edita: CISS grupo Wolters Kluwer

La obra perfecta
para la gestión fis-
cal del día a día.

TODA LA INFOR-
MACIÓN que ne-
cesita para resolver
sus dudas en ma-
teria fiscal y para
consultar datos
o características

de cualquier impuesto o procedimiento
tributario.

TODA LA FISCALIDAD vigente y las no-
vedades más recientes comentadas por
expertos.

Una guía práctica y completa con una
perfecta integración de la información
sobre los aspectos estatales y autonómi-
cos de los tributos con cesión de compe-
tencias, normativas a las CCAA (IRPF, ITP
y AJD, SUCESIONES Y DONACIONES,
PATRIMONIO...). 

Autores de prestigio que aportan su crite-
rio de especialistas en la materia. 

Todos los impuestos, procedimientos tri-
butarios, infracciones y sanciones. 

Más de 500 ejemplos y cuadros esquemá-
ticos para facilitar la comprensión del
tema tratado. 

Cuadros-resumen de Doctrina adminis-
trativa y jurisprudencia para cada tema
tratado. 

Útil sistema de atenciones para que de
una forma rápida y cómoda pueda locali-
zar los aspectos más  importantes y nove-
dosos.

Índice analítico con 6.000 voces que per-
miten acceder de forma cómoda y fiable
al punto concreto del contenido que se
desea consultar.  
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Hemeroteca

Banca relacional 
y Capital Social en
España. Competencia y
confianza
Edita: Fundación BBVA
Autors: Juan Fernández de Guevara
Radoselovics, Manuel Illueca Muñoz,
Joaquín Maudos Villarroya, 
José Manuel Pastor Monsálvez, 
Emili Tortosa-Ausina. 
Dirigit per: Francisco Pérez García

Este trabajo forma
parte de un pro-
yecto más amplio
sobre capital social,
desarrollado con-
juntamente por la
Fundación BBVA
y el Ivie, en el
que se destaca
la importancia
de las relacio-

nes económicas en la gene-
ración de confianza y el valor de ésta
como activo productivo. 

El proyecto se está desarrollando en varios
ámbitos, con distintos enfoques y con un
planteamiento interdisciplinar.

En esta monografía se estudian con aten-
ción los vínculos entre el capital social y
una forma de realizar la actividad finan-
ciera conocida como banca relacional
que merece el interés de los especialistas
en los últimos años. 

Ambos conceptos son muy similares y,
como se verá, se asientan en elementos
comunes.

Noves vies 
d’Internacionalització
Edita: COPCA

Autor: Silviya Svejenova, 
José Luis Marín, Montse Ollé, 
Marcel Planellas

Aquest primer
Quadern de l’Ob-
servatori de Mer-
c a t s  e x t e r i o r
(OME), té per
objectiu estudiar
els nous models
de negoci inter-
nacionals i, més
concretament,

el seu procés d’expansió
internacional. Si bé la internacionalitza-
ció ha estat tradicionalment considerada
com un procés gradual, la creixent globa-
lització dels mercats i el desenvolupament
de les noves tecnologies fan que s’obrin
noves vies d’internacionalització i que s’i-
dentifiquin nous factors que acceleren
aquest procés, com en el cas de les
empreses que neixen globals. Aquest pri-
mer Quadern OME analitza aquest nou
fenomen a Catalunya.

Responsabilidad penal,
civil y administrativa
del asesor fiscal
Edita: Centro de Estudios Financieros

Autor: J. Andrés Sánchez Pedroche

Este manual ayuda-
rá a aclarar nuestra
posición en un
proceso penal res-
pecto, por ejem-
plo, al deber de
sigilo o secreto
profesional, o las
posibilidades de
incurrir en res-

ponsabilidad penal en
las diferentes funciones que podemos
realizar. El autor intenta deslindar los
conceptos de ingeniería financiera, simu-
lación y fraude a la ley tributaria que lle-
van aparejadas distintas consecuencias,
dedicando un apartado muy práctico a la
responsabilidad civil que constituye un
terreno, al menos, tan resbaladizo como
los anteriores.



Agenda

Informatiu de l’economista núm. 116 Pàg. 39

Entitats col·laboradores

Agenda setembre 2007
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 13 de setembre 09.30 h 2n 6a
Nou Pla General de Comptabilitat: principals

novetats

• 18 de setembre 18.00 h Aula 2
Anàlisi i gestió d’inversions a l’empresa

• 18 de setembre 18.00 h Aula 1
Seminari de l’Impost sobre successions  

i donacions

• 25 de setembre 16.30 h Aula 1
Programa de formació per a economistes 

en actuacions judicials

• 26 de setembre 16.00 h 2n 6a 
Curs d’auditoria per a júniors

• 26 de setembre 16.30 h Sala dÕActes
Instruments jurídics per a administradors

concursals

• 26 de setembre 18.00 h Aula 1
Seminari sobre el nou IRPF 2007

• 27 de setembre 09.30 h Aula 1
Gestió laboral: nòmines, contractes 

i seguretat social

• 18 de setembre 19.30 h Sala d’Actes
“Nou pla general comptable i aspectes fiscals”

Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina 

web del Col·legi

• 4 de setembre 12.00 h Sala de Juntes
Reunió interna Col·legi 

• 13 de setembre 09.00 h
Visita cultural ciutat de Reus. Ruta modernista

Inscripcions: Mercè Bel Tel. 93 416 16 04 (ext. 209)

Fax. 93 416 00 61 mbel@coleconomistes.com 

• 20 de setembre 08.45 h Auditori 
VII Jornada Tècnica d’Auditoria Banc de
“L’auditoria, professió d’avantguarda” Sabadell
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina 

web del Col·legi o a través de la butlleta del tríptic

AULA D’ECONOMIA

COMISSIÓ 
D’ASSESSORS 
FISCALS

COMISSIÓ
SÈNIORS

SECCIÓ DEL REA
CATALUNYA




