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És lògic que comenci aquest editorial informant i comentant-vos com està el procés que ha de portar-nos a gaudir
d’una nova seu col·legial, no només perquè és el projecte més important d’aquesta Junta, sinó també perquè amb aquesta
nova seu estem cimentant i construint el Col·legi d’Economistes de Catalunya del segle XXI. 

La Junta s’ha marcat com a objectiu que aquest futur edifici sigui emblemàtic i constitueixi una aportació singular a l’ar-
quitectura urbana de Barcelona, concretament com a edifici que coronarà la plaça de Gal·la Placídia. Per això va convocar,
com us informàvem en l’anterior Informatiu, un concurs d’idees entre cinc equips d’arquitectura per definir els principals
elements de la nova edificació: volumetria, façanes, distribució funcional, en el qual prèviament es van definir els principals
elements que ha de tenir la nova seu. Un concurs que ja s’ha resolt i que hem donat a conèixer coincidint amb la Jornada dels
Economistes. No cal que us comenti que la decisió del jurat no ha estat fàcil, ja que tots els projectes presentats acomplien els
requisits de funcionalitat, procés constructiu i singularitat que la Junta de Govern havia fixat. 

La Junta també té la voluntat que tots els col·legiats participeu d’aquest projecte informant-vos puntualment de com progressa. 
Tot i l’elevat cost econòmic que comportarà la construcció de la nova seu, la Junta de Govern no contempla aplicar cap derra-
ma als col·legiats ni apujar les quotes excepcionalment per fer front al finançament. L’edifici es finançarà amb la tresoreria
que té el Col·legi, amb la venda de l’actual seu, amb un finançament hipotecari a llarg termini i mitjançant accions de patro-
cini que la Junta de Govern ja té estudiades. En aquest sentit us volem informar que s’han previst tot un conjunt d’accions de
patrocini pensades per als col·legiats que vulgueu voluntàriament col·laborar amb el finançament de la nova seu.

La Junta de Govern també vol aprofitar la construcció del nou edifici per iniciar una política de comunicació envers la socie-
tat orientada a millorar la nostra presència i el prestigi de la nostra professió. En aquest sentit està incentivant totes les comis-
sions de treball per tal que, a més de organitzar sessions de treball, conferències i taules de debat, tinguin una major presència
en la societat procurant un més gran ressò de les seves activitats en els mitjans de comunicació, com també emetent opinió.
La Llei de Societats professionals és un enrenou per a les actuals societats de professionals, però també és una oportunitat d’a-
clarir el mercat, i per això la Junta de Govern, a més del servei d’assessorament que duu a terme per facilitar el tràmit de l’a-
daptació a les actuals societats, també iniciarà una campanya d’imatge. 

El 8 de novembre va tenir lloc la dotzena edició de la Jornada dels Economistes i el corresponent Sopar dels Economistes. Si
la Jornada va ser concebuda com una trobada de reflexió pluridisciplinar sobre temes econòmics i com un aparador per donar
a conèixer a la societat el que fem i a què ens dediquem els Economistes, el Sopar dels Economistes, al contrari, es va disse-
nyar com la part lúdica de la Jornada, de trobada informal entre els col·legiats i de reconeixement tant de col·legiats com d’al-
tres persones amb vinculació amb el Col·legi o amb l’economia.

En el Sopar dels Economistes vàrem realitzar l’acte oficial de nomenament com a Col·legiat de Mèrit d’Isidre Fainé. 

Els nostres Estatuts estipulen que la Junta de Govern pot designar Col·legiat de Mèrit aquells col·legiats dels quals es volen
reconèixer els serveis al Col·legi o a la professió, o bé la seva tasca en el desenvolupament de la ciència econòmica. Així, la
Junta de Govern va acordar unànimement nomenar Col·legiat de Mèrit Isidre Fainé, en reconeixement a la seva trajectòria
professional en el sector bancari, destacant-ne la inquietud professional permanent i la seva visió dinàmica i moderna del
negoci bancari, que l’ha portat a presidir la institució financera més important de Catalunya, compaginant aquesta dedica-
ció amb diverses aportacions en relació al sistema bancari. Finalment, i no per això menys important, en reconeixement
també de la seva col·laboració i deferència cap al nostre Col·legi que, mitjançant la institució que presideix, ha anat demos-
trant al llarg dels anys.

També, com en anys anteriors, en el transcurs del Sopar dels Economistes es va homenatjar els col·legiats que complien 25
anys de col·legiació, es van lliurar els guardons dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, i es
van atorgar els de reconeixement a l’economista d’empresa de l’any, al col·legiat Francisco Castañer; el reconeixement al
despatx professional de l’any, als col·legiats Joan Rojas Graell i Emili Gironella; i als millors estudiants de les facultats d’E-
conomia de Catalunya que acabaren els estudis el curs 2006-2007. 

Com a separata d’aquest informatiu, trobareu l’esborrany a exposició pública del document que desenvolupa el Principi Deon-
tològic de Capacitat Professional. Amb aquest document s’inicia un treball del Comitè de Normativa i Ètica Professional de donar
a conèixer unes reflexions a l’entorn de cadascun dels 10 principis deontològics, a partir de l’experiència de casos presentats a la
consideració del comitè en els quasi deu anys de l’aprovació per assemblea de col·legiats dels esmentats principis deontològics.
Aquest document defineix el context d’aplicació del Principi de Capacitat, definint-ne l’abast, precisant-ne la terminologia, ofe-
rint idees i suggeriments que ens han d’ajudar a conèixer millor aquest principi i, sobretot, a posar-lo en pràctica d’una manera
sistemàtica, coherent i exigent per poder millorar la qualitat professional i moral de la feina que duem a terme.

Finalment, informar-vos que fa pocs dies vàrem donar a conèixer els resultats de l’enquesta Situació Econòmica tardor
2007, com també els resultats de l’Índex d’Expectativa Borsària dels Economistes (IEBE) corresponents al darrer trimes-
tre d’enguany. Resultats que podeu consultar en aquest Informatiu.



La Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya ha decidit nomenar
Isidre Fainé Col·legiat de Mèrit. 

La seva trajectòria professional, a més de
ser brillant, està lligada a l’èxit i a la defi-
nició d’un model excel·lent d’entitat, una
referència per a tot el sistema financer
com és el de ‘La Caixa’.

Juntament amb aquesta trajectòria, cal des-
tacar la implicació, la preocupació i l’im-
puls d’iniciatives socials que tenen com a
eix vertebrador la millora de les qualitats
professionals i humanes dels directius
d’empresa, i la divulgació d’idees, refle-
xions i propostes amb l’objectiu de crear
una societat més justa i competitiva.

En aquest sentit, recordo la recepció
positiva que sempre ha mantingut per
tot allò que, des del Col·legi d’Econo-
mistes, se li ha proposat, i l’amabilitat i
el temps que li hem merescut. Isidre
Fainé sempre ha considerat el Col·legi
d’Economistes una entitat de referència,
i no només ha participat molt sovint en
actes i activitats, sinó que el Col·legi ha

tingut un paper destacat en iniciatives
promogudes per Isidre Fainé, i a tall d’e-
xemple cal destacar la presència del
Col·legi, molt rellevant, en les activitats
del Cercle Financer.

Em resulta complicat resumir en poques
ratlles i destacar els trets més significa-
tius d’una persona amb un currículum
molt extens i també conegut. 

Tot i així, començo per remarcar que
l’esforç i la constància són dues condi-
cions que han estat sempre presents. 

Va estudiar Ciències Econòmiques treba-
llant simultàniament, la qual cosa ajuda
a entendre l’afany de superació i autoe-
xigència que des de sempre ha manifes-
tat. Després va fer el doctorat. 

Va incorporar-se molt jove al sector
financer. Primer al Banc Atlàntic, des-
prés al Banc d’Asunción del Paraguai,
tornà a Barcelona com a director de la
Banca Privada de Riva i Garcia, conse-
ller i director general de la Banca Jover
i director general de Bankunión fins al

1982, que va incorporar-se a ‘La Caixa’
com a subdirector general. 

L’any 1985 en fou nomenat director
general adjunt executiu, i el 1999 direc-
tor general. Aquest any ha estat nome-
nat president d’aquesta mateixa entitat,
‘La Caixa’. 

Per tant, una trajectòria extensa i sempre
vinculada al sector financer. 

Els seus 25 anys a ‘La Caixa’ coincideixen
amb l’èxit del model de creixement i de
negoci de la primera caixa d’estalvis
espanyola, en la qual Isidre Fainé té un
paper fonamental, que la situen com a
referència permanent en el sector finan-
cer espanyol i internacional, i li permeten
contínuament plantejar-se nous reptes en
un món més competitiu, més globalitzat i
força més complex.

Dels molts càrrecs als òrgans de govern
i consells d’administració en què partici-
pa he de destacar els de president d’A-
bertis, primer grup d’infraestructures
europeu i amb seu a Barcelona, el de
vicepresident de Telefònica, un dels pri-
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Isidre Fainé Col·legiat de Mèrit

Foto d’arxiu: Fòrum Mercats Financers any 2002.

Foto d’arxiu: Fòrum Mercats Financers any 2002.



mers grups mundials de telecomunica-
cions, el de conseller de BPI (Banco
Portugues do Investimento), i més
recentment el de conseller de CRITERIA,
holding industrial promogut i participat
per ‘La Caixa’.

La preocupació i la dedicació a temes
que millorin la qualitat de les persones
amb responsabilitats directives i amb
allò que consolidi teixit social per pro-
moure millors entorns amb l’objectiu de
desenvolupar la creació de benestar,
l’han conduït a impulsar i a participar en
nombroses iniciatives. 

Així, des del 1997 presideix la Confede-
ració Espanyola de Directius i Executius,
amb més de 75.000 membres. 

Va ser fundador, i avui el presideix, del
Capítol Espanyol del Club de Roma; ha
estat fundador i és president d’honor de
l’Associació Espanyola de Directius,
president per al Progrés de la direcció
de la Zona Mediterrània, i ha estat fun-
dador i promotor del Cercle Financer
que va constituir-se a Barcelona l’any

1984 amb l’objectiu de ser una referèn-
cia i un centre de formació de directius
i homes d’empresa. 

L’any 2003 es va integrar en la Societat
Econòmica Barcelonesa d’Amics del
País (que data del 1822 i és una de les
entitats fundadores de ‘La Caixa’).
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La participació en fundacions és també
un dels aspectes a destacar d’Isidre
Fainé. És president del Patronat de la
Fundació de ‘La Caixa’, patró de la Fun-
dació Abertis, de la Fundació d’Estudis
Financers, de l’Institut Cambó, de la Fun-
dació COTEC i vicepresident de la Fun-
dació Art i Mecenatge.

La presència i dedicació a aquestes ini-
ciatives respon a la coherència d’un
compromís personal, i a més a una per-
sona ordenada que gestiona el temps
d’una manera òptima, aquesta darrera
característica segur que és compartida
per tots els qui hem tingut la sort de
tractar-lo.

Per acabar, simplement em queda felicitar
Isidre Fainé per aquesta distinció tan
preuada del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, i també la Junta del Col·legi
per haver escollit una persona i un eco-
nomista de “mèrit”.

Jordi Conejos Sancho
Conseller delegat d’Agrupació Mútua

Exdegà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya



Els darrers mesos s’ha produït un empit-
jorament generalitzat de les expectatives
i de la confiança dels col·legiats sobre la
situació econòmica de Catalunya.

Un 55,5% dels col·legiats que contesta
l’enquesta assenyala que la situació actual
de l’economia catalana és pitjor que fa un
any, mentre que un 40,1% apunta que 
és igual i només un 3,8% que és millor.
Cal destacar que en comparació amb la
passada consulta del mes de juny s’ha
presentat un important augment dels eco-
nomistes que creuen que la situació s’ha
deteriorat i un descens dels qui conside-
ren que o bé s’ha mantingut estancada o
bé ha millorat. Concretament, el percen-
tatge de col·legiats que opina que la
situació actual és pitjor que la de fa un
any s’ha incrementat en 22,7 punts, men-
tre que el dels qui apunten que hi ha
estabilitat ha disminuït en 15,8 punts,
alhora que la proporció dels qui conside-
ren que no ha variat s’ha reduït en 7,3
punts. Es pot apuntar que aquests resul-
tats posen de manifest una notable inten-
sificació de l’empitjorament anunciat a la
passada enquesta del mes de juny. Val a
dir que en opinió dels col·legiats el pano-

rama econòmic actual és el més negatiu
des de principi de l’any 2003. De fet, el
percentatge d’economistes que assenya-
len que la situació és pitjor a la de fa un
any és un dels més alts de les darreres
consultes.

Com en altres ocasions, la valoració que
fan els col·legiats sobre la seva situació
econòmica personal és més positiva que
la que realitzen sobre l’estat de l’econo-
mia en general, cosa que és especialment
destacada en l’enquesta actual. En l’ac-
tualitat es palesa una estabilitat en la
situació particular dels qui han contestat
en comparació a un any enrere. Un 56,5%
dels consultats opina que la situació
actual de la seva economia personal és
igual que fa un any, un 21,9% considera
que és pitjor, i un 21,0% creu que és
millor. Respecte a l’enquesta del mes de
juny, cal remarcar que s’ha produït un
empitjorament en el panorama de l’eco-
nomia particular dels col·legiats, atès que
el percentatge dels qui consideren que la
seva situació personal és ara més negati-
va que un any enrere s’ha incrementat en
4,6 punts percentuals, mentre que ha des-
cendit en 4,8 punts el grup dels qui apun-
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Reproduïm les principals conclusions de la darrera de les enquestes de situació
econòmica corresponent a l’any 2007, Situació Econòmica, tardor 2007, que
entre el 12 de setembre i el 5 d’octubre tots els col·legiats van poder respondre mit-
jançant la pàgina web del Col·legi (a la web http://www.coleconomistes.com,
també hi trobareu el text complet de l’informe.)

En aquesta edició, un total de 958 col·legiats han contestat l’enquesta (15,5%
sobre la població total), distribuïts de la manera següent. Segons la seva con-
dició laboral, assalariats: 50,0%, empresaris i/o treballadors per compte propi:
43,4% i aturats: 6,6%. Segons el sector d’activitats, serveis: 85,7% (serveis a
empreses i particulars: 52,2%), indústria: 9,2%, i construcció: 5,0%.

A manera de titular podem dir: Els darrers mesos, les expectatives i la con-
fiança dels col·legiats sobre la situació econòmica han patit un clar empitjo-
rament, que continuarà de cara a finals de l’any. D’altra banda un 83,5%
dels economistes creu que la resposta de la societat civil a la crisi de les infra-
estructures ha estat insuficient, i opinen que per fer front a aquesta crisi cal-
dria pressionar més els partits polítics catalans i no donar suport a l’aprovació
dels pressupostos estatals per al 2008.

ten el contrari i pràcticament no ha variat
el dels qui assenyalen que la seva situa-
ció no s’ha modificat.

L’anterior deteriorament de l’opinió dels
economistes dels darrers mesos es confir-
ma, també, en l’evolució de l’índex de
confiança dels economistes –que sintetit-
za el sentiment dels col·legiats davant de
la situació econòmica general, tenint pre-
sent una gran diversitat de factors (evolu-
ció del PIB, clima polític, inflació, preu
del petroli…). Aquest ha patit un retrocés
respecte a l’enquesta del passat mes de
juny, tant pel que fa a l’economia de
Catalunya com a la del conjunt d’Espa-
nya. Aquesta última segueix rebent una
millor valoració que la catalana, tal com
ha estat tradicional els últims quatre anys. 

Es puntua amb un 5,05 sobre un total de
10,00 l’economia catalana, i amb un 5,27
la de tot l’Estat, mentre que en la passada
enquesta els valors foren, respectivament,
d’un 5,28 i d’un 5,48. La davallada en
ambdós índexs ha estat pràcticament simi-
lar, per la qual cosa el diferencial entre els
indicadors gairebé no ha experimentat
canvis els darrers mesos. 

Estat actual de l’economia

Situació econòmica 
(tardor 2007)
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Situació econòmica personal
“Creus que la teva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor que fa un any?”

Situació % de col·legiats
econòmica 2007 2006 2005 2004
personal Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Tendència

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

Igual 56,5 56,8 58,6 58,7 57,2 57,7 54,8 57,7 57,0 58,2 57,3 55,9

Pitjor 21,9 17,3 14,6 17,0 16,4 18,3 18,0 18,0 18,8 17,6 17,6 16,1

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

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (958) (972)(1.027)(1.044) (933) (867) (856) (853) (940) (943) (885) (777)

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

Situació % de col·legiats
economia 2007 2006 2005 2004
catalana Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Tendència

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

Igual 40,1 55,9 55,9 51,8 55,7 49,5 49,9 47,3 51,5 47,9 50,0 48,8

Pitjor 55,5 32,8 27,9 34,5 35,0 39,0 38,2 46,1 38,3 44,1 41,5 37,6

No tenen 
opinió 0,6 0,2 0,6 0,6 0,3 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (958) (972)(1.027)(1.044) (933) (867) (856) (853) (940) (943) (885) (777)

Evolució de la situació econòmica de Catalunya



L’estat de les infraestructures i comuni-
cacions és el principal problema que té
l’economia catalana, tot i que els darrers
mesos es palesa un augment de preocu-
pació per la feblesa de la demanda inter-
na i el preu de petroli i carburants.
El problema més important que té l’econo-
mia catalana és l’estat de les infraestructures
i comunicacions, tal com ho remarca gairebé
el 80% dels col·legiats. A continuació, des-
taca la preocupació per la manca de reformes
estructurals, assenyalada per un 51,5% dels
economistes. A distància d’aquests, també
s’han d’esmentar, segons ordre d’importància,
el preu del petroli i els carburants, la inflació,
la feblesa de la demanda interna i els costos
laborals (26,3%, 23,9%, 22,1% i 20,6%, res-
pectivament). La resta de problemes són citats
per menys d’un 18% dels economistes. Els
darrers mesos ha augmentat de manera sig-
nificativa la preocupació dels col·legiats per la
feblesa de la demanda interna i l’evolució del
preu del petroli i carburants. El primer va ser
citat per un 13,8% dels economistes en la pas-

sada enquesta del mes de juny, i ara és apun-
tat per un 22,1%, mentre que el segon fou
indicat per un 21,3% el juny i en la present
consulta és assenyalat per un 26,3%. En
menor mesura, també es manifesta un
increment de la problemàtica en el cas de
la cotització entre el dòlar i l’euro, de les
infraestructures i comunicacions, i de l’atur.
Els últims mesos s’ha produït un descens
de la preocupació dels col·legiats pels cos-
tos laborals i per la inflació. Entre la resta
de problemes citats pels col·legiats, s’han
de destacar especialment els relatius a qua-
tre temàtiques. Es tracta, en primer lloc,
dels tipus d’interès, la crisi hipotecària i el
mercat de l’habitatge. Una altra qüestió és
el dèficit fiscal que pateix Catalunya i les
desiguals relacions amb la resta de l’Estat
(finançament, inversions, dependència...).
D’altra banda, la situació política actual del
Principat (lideratge, prioritats...). I, per
últim, les deficiències dels factors competi-
tius de l’economia, com la innovació i tec-
nologia, la productivitat, i el capital humà. 
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Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’eco-
nomia catalana?”

Problemes % de col·legiats
de l’economia 2007 2006 2005 2004
catalana Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Tendència

Infraestructures i comunicació 79,2 77,7 76,4 67,1 62,9 66,1 62,0 62,1 63,5 62,9 63,0

Manca de reformes estructurals 51,5 54,0 51,9 44,4 37,4 41,6 41,9 39,5 43,8 47,1 48,2

Preu del petroli i carburants 26,3 21,3 19,6 42,7 63,0 42,5 65,2 49,4 31,0 49,0 38,7

Inflació 23,9 27,9 34,5 52,4 51,7 58,8 35,5 39,5 38,7 31,0 24,2

Feblesa demanda interna 22,1 13,8 12,9 9,3 6,3 10,2 10,5 12,7 12,8 14,8 13,7

Costos laborals 20,6 25,9 24,7 23,9 19,5 20,7 22,1 23,6 24,9 24,4 30,5

Cotització dòlar-euro 17,4 15,3 10,8 5,3 5,4 3,0 5,7 15,6 23,0 7,7 13,2

Feblesa demanda estrangera 10,5 15,6 18,3 15,6 18,8 18,0 19,2 18,8 20,0 21,1 19,8

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

Perspectives 
sobre l’economia 
per als propers mesos
Segons els col·legiats, els propers mesos la
situació econòmica es mantindrà estable,
amb una forta tendència a empitjorar.

Un 48,6% dels economistes preveu que la
situació econòmica catalana es mantindrà
estable en el quart trimestre de l’any, pale-
sant les mateixes constants de l’actualitat,
mentre que un 46,0% apunta que empitjo-
rarà. Només un 5,0% anticipa una possible
millora. Per tant, es pot apuntar que els
propers mesos s’espera un estancament en
la marxa de la situació econòmica del Prin-
cipat, amb una important tendència al
deteriorament, atesa la distància entre les
respostes positives i les negatives. 

Les anteriors previsions es confirmen,
igualment, en l’índex de confiança dels
economistes. Aquest apunta un empitjora-
ment de la situació econòmica a finals de
l’any, seguint la línia descendent palesada
des del mes de juny. Les previsions per a
l’economia espanyola continuen essent

Problemes de l’economia catalana

Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”

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



millors que les relatives a la catalana, que
per primera vegada des que s’elabora la
present enquesta se situen per sota del
5,00. Concretament, es puntua amb un
4,82 sobre un total de 10,00 la situació de
l’economia del Principat a finals de l’exer-
cici (0,22 punts menys que en l’actualitat)
i amb un 5,04 la del conjunt de l’Estat
(0,23punts menys). El diferencial entre els
dos índexs seguirà essent favorable a
Espanya, amb una distància entre ells
similar a la que existeix actualment.

Intervenció estatal
davant de l’augment
dels tipus d’interès
Més de la meitat dels economistes creu que
l’Estat no hauria d’intervenir davant l’impac-
te de l’augment dels tipus d’interès sobre les
famílies. Un 56,4% dels col·legiats opina que
l’Estat no hauria d’intervenir de cap mane-
ra davant l’efecte negatiu de l’augment dels
tipus d’interès de les hipoteques sobre les
famílies, mentre que un 41,6% apunta que sí.

Resposta civil a la crisi
de les infraestructures
Prop d’un 84,0% dels economistes creu
que la resposta de la societat civil a la crisi
de les infraestructures ha estat insuficient.
Un 83,5% dels col·legiats opina que la res-
posta de la societat civil a la crisi de les infra-
estructures (aeroport, tren, xarxa elèctrica,
autopistes...) que pateix Catalunya no ha estat
suficient. Només un 12,4% opina el contrari.

Mesures per fer front 
a la crisi de 
les infraestructures
Per fer front a la crisi de les infraestruc-
tures caldria pressionar els partits polítics
catalans i, també, no donar suport als
pressupostos estatals per al 2008 en el
Parlament espanyol.

Un 59,3% dels col·legiats creu que per
tal de fer front a la crisi de les infraes-
tructures caldria pressionar més els par-
tits polítics catalans, i un 42,1% opina
que aquests no haurien de donar
suport a l’aprovació dels pressupostos
de l’Estat per al 2008 en el Parlament
espanyol.

Altres mesures apuntades, proposades
per una quarta part dels economistes,
són realitzar manifestacions de protesta
social, potenciar més el finançament pri-
vat en la construcció d’infraestructures, i
fer una “vaga d’impostos”.
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“Creus que l’Estat hauria d'intervenir d’al-
guna manera davant l’efecte negatiu de
l’augment dels tipus d’interès de les hipote-
ques sobre les famílies?

“Creus que la resposta de la societat civil a
la crisi de les infraestructures (aeroport,
tren, xarxa elèctrica, autopistes...) ha
estat suficient?”

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

“Si has contestat NO a la pregunta anterior, quines mesures creus que s’haurien de pren-
dre per fer front a la crisi de les infraestructures?”

Mesures % de col·legiats

Pressionar més els partits polítics catalans 59,3

No donar suport a l’aprovació dels pressupostos de l’Estat
per al 2008 en el Parlament espanyol per part dels partits catalans 42,1

Potenciar més el finançament privat en la construcció d’infraestructures 26,0

Realitzar manifestacions de protesta social 26,8

Fer una “vaga d’impostos” 25,6



El Col·legi renova la
pòlissa de Responsabilitat
Civil amb l’empresa 
asseguradora AIG i
aconsegueix importants
novetats de cobertura i
una reducció de la quota
que s’ha de pagar
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha
renovat un any més la pòlissa de Respon-
sabilitat Civil col·lectiva que té subscrita
amb l’asseguradora AIG i que gestiona
GDS-Correduría de Seguros, S.L. Enguany
la companyia ha fet un esforç, ja que s’han
introduït millores econòmiques amb un
descompte del 10% de mitjana en relació
amb les primes de l’any passat, a més d’am-
pliar els àmbits i els límits de cobertura en
l’activitat laboral. Per altra banda, volem fer
un esment especial a l’extensió de cobertu-
res que s’ha inclòs en les condicions gene-
rals. A partir d’ara, doncs, totes les societats
professionals que realitzin activitats com la
d’advocat, gestor administratiu i/o graduat
social estaran coberts en la pòlissa. 

En cas de consulta o dubte podeu contac-
tar directament amb GDS - Correduría de
Seguros, S.L. i demanar per Laura Domín-
guez (Tel. 93 505 33 41) o Miquel Boldú
(Tel. 93 505 32 57).
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Notícies
Els tribunals de justícia donen la raó a les
tesis del Col·legi tant pel que fa a l’adequació
a la legalitat del Reglament del Torn d’Actuació
Professional com en el fet que els llicenciats 
en Ciències Econòmiques i Empresarials
(branca empresa) i els llicenciats en ADE 
tan sols es poden col·legiar als col·legis 
d’economistes
El passat 28 de setembre el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de Bar-
celona ens va comunicar la resolució d’una demanda que va interposar un
col·legiat davant la denegació del seu accés a les llistes del Torn d’actuació Pro-
fessional (TAP). 

Aquesta sentència està especialment ben fonamentada i afirma amb claredat que el
Col·legi d’Economistes de Catalunya és competent per regular la professió a través
de reglaments d’ordre intern; que els requisits establerts en el reglament del Torn
d’Actuació Professional (TAP) són els adequats i que no són excessius, i que
aquests requisits estan destinats a millorar la qualitat del servei prestat a l’Adminis-
tració de Justícia i que, per tant, és important que existeixin. 

I com a conseqüència d’aquests extrems resol que el col·legiat no compleix els
requisits per formar part de les llistes de pèrits judicials i que, per tant, la negativa
del Col·legi per incloure el col·legiat a les llistes és correcta.

Per altre costat la sentència del Tribunal Suprem de 25 de setembre referma la
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de l’any 2005, i es deses-
tima el recurs de cassació interposat pels Col·legis de Titulats  Mercantils de
Catalunya. 

D’acord amb l’anterior el tribunal suprem declara no adequat a la legalitat els arti-
cles del Consejo General de Col·legis de Titulats Mercantils de Catalunya, del
Col·legi de Titulats Mercantils de Barcelona, Tarragona i Lleida que fan referèn-
cia a les inscripcions dels llicenciats i doctors en  ciències econòmiques i empre-
sarials (branca empresarial) als seus col·legis i per tant els exigeix que modifiquin
els seus estatuts sense fer cap referència a la possibilitat de col·legiació dels
esmentats titulats.

L’Índex d’Expectatives Borsàries preveu
per al quart trimestre de l’any que l’IBEX
35 tanqui al desembre a l’entorn dels
15.200 punts, tot i que factors d’incertesa
com els resultats empresarials i els riscos
geopolítics ofereixen un interval de tanca-
ment entre els 14.600 punts de mínim i els
15.500 de màxim.

En el gràfic següent s’observa la tendència
de l’IBEX durant els anys 2006 i 2007, així
com la previsió que realitza l’IEBE pel tan-
cament de l’any 2007 al voltant dels
15.200 punts, amb una forqueta entre els
14.600 i els 15.500.

Prediccions de l’IEBE per al quart trimestre del 2007
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Considera que la professió d’econo-
mista té prestigi i reconeixement per
al conjunt de la societat com en tenen
altres professions com els metges o
els arquitectes?
Des del punt de vista de la percepció
social, eventualment, hi ha professions
que gaudeixen de més reconeixement
social que d’altres per un conjunt de
raons sociològiques, culturals, històriques
o simplement conjunturals. En el cas dels
economistes, exerceixen una professió
que jo considero apassionant i des de la
qual es pot contribuir de manera palpable
al desenvolupament i al benestar de tota
la societat. Tot i que crec que això ja
forma part de la consciència social, per-
què quan un economista pren una deci-
sió encertada, ningú no diu res, ningú se
n’estranya, tothom ho troba com el més
normal del món, per més que nosaltres
sapiguem prou bé com és de difícil trobar
sempre el camí més adequat.
Aquest crèdit social arriba fins al punt
que els mitjans de comunicació només

parlen dels economistes quan s’esdevé
alguna situació negativa o conflictiva. És
tota una ironia del nostre temps, en què
no sempre la consideració social es
correspon amb el grau de confiança de la
societat en uns professionals determinats.
I em sembla que aquest és el cas dels
economistes, ja que no sempre s’ha fet
justícia ni amb la dificultat del seu treball
ni amb la dimensió social de la seva pro-
fessió. Per posar un exemple, em sembla
que poca gent podria dubtar que el
talent, l’esforç, la visió, la implicació de
molts economistes ha estat un element
essencial, bàsic, del fort creixement
econòmic i social dels últims anys. Ha
estat sens dubte un mèrit de tots i una
mostra de maduresa social, però, per
posar un exemple, sense la dinamització
que s’ha produït en els mercats financers,
no hauria estat mai possible. I a més, s’ha
de dir que l’estructura econòmica s’ha
construït bé, amb seny i visió en gran part
gràcies als economistes, d’una manera
que no solament ja no pot anar enrere,
sinó que té ja el camí traçat per als prò-
xims anys. 

Des de la presidència de “La Caixa"
vostè té una talaia òptima des d’on
prendre el pols a l’evolució de l’econo-
mia i la societat. ¿Creu que l’empresa i
els professionals catalans estan pre-
parats per als canvis constants que es
produeixen i per al mercat globalitzat?
Aquí sí que no em veig amb cor de donar
una resposta genèrica, perquè en cada
sector hi deu haver tota mena de casos i
situacions i, per descomptat, tot un ventall
de capacitats. Però, si ens ho mirem glo-
balment, en sentit positiu, veiem com en
gairebé tots els sectors hi ha una multitud
d’exemples d’empreses, empresaris i
directius que, d’una manera constant, es
van adaptant al que la societat necessita o
demanda, que no han tingut por d’assu-
mir riscs per obrir-se a nous mercats i
establir-se en altres ciutats o fins i tot en
altres països. Per tant, la capacitat hi és i,
pel que es veu, el talent també.
Alguna vegada podria passar que la
grandària o els recursos financers no fossin
suficients per posar-se al nivell d’empreses

molts grans o fins i tot multinacionals de la
competència, però també en aquestes oca-
sions podríem citar exemples d’empreses
que han sabut trobar el seu forat, la seva
veta de mercat a través de l’especialització,
o bé que han sabut fusionar-se per tenir
més dimensió o, fins i tot, crear un líder
nacional. En el cas de “La Caixa”, que és el
que conec millor, l’entitat ha sabut situar-se
al capdavant del seu sector adaptant-se, dia
rere dia, a les necessitats del mercat i
mirant de desenvolupar i aplicar al màxim
les tecnologies que tenia al seu abast. La
recent sortida a borsa de Criteria Caixa-
Corp, que ha d’ajudar “La Caixa” a desple-
gar-se internacionalment, és un altre
exemple de la recerca de solucions possi-
bles als reptes que planteja el mercat. 
Els ràpids canvis que està vivint la societat,
en què qualsevol cosa que passi a qualse-
vol lloc del món ens arriba de forma
immediata, només es poden abordar amb
una visió d’abast realment internacional.

Vostè és un gran coneixedor del mer-
cat d’Amèrica Llatina, ja que ha viscut
al Paraguai, un mercat en què les
empreses catalanes i espanyoles tenen
inversions importants. De fet, en algu-
nes ocasions les empreses espanyoles
tenen ja més clients i volum de negoci
a Amèrica que no pas a Europa.
És interessant per invertir-hi, aquest mer-
cat? Quina evolució creu que seguirà?
Efectivament, vaig estar treballant al Para-
guai, al Banco de Asunción, però d’això, ja
en fa molts anys, va ser el 1970. De llavors
ençà, he tingut múltiples oportunitats de
conèixer aquests països i el mercat ha evo-
lucionat molt. En aquests moments, pel que
veiem des de “La Caixa”, ja hi ha alguns
mercats llatinoamericans que comencen a
estar madurs per a les empreses que es
decideixin a entrar ara en aquests mercats,
ni que es tracti de països on encara quedi
molt camí per córrer en àrees com les infra-
estructures o els serveis. Són països que
encara arrosseguen riscs d’inestabilitat i que
necessiten l’experiència d’empreses com les
espanyoles. Des de “La Caixa” atenem
molts clients procedents d’aquests països
que han arribat aquí com a immigrants
econòmics i també donem suport a moltes
empreses que duen a terme la seva activi-
tat en països llatinoamericans. 

Al llarg de la seva carrera ha format
part d’equips i n’ha dirigit. Quins són
els principals canvis a nivell de for-
mació i de maneres de treballar que
han experimentat els professionals
els darrers anys?
Des d’un punt de vista formal es podria
dir que el que més ha fet canviar la mane-
ra de treballar els darrers anys és la tec-
nologia i les creixents expectatives dels
clients quant a la qualitat de servei. Els
avenços tecnològics han evolucionat a un
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ritme vertiginós, i això fa que nosaltres
haguem d’adaptar-nos a les noves possi-
bilitats. La globalització també hi ha influït
molt, no tant en la manera de treballar
com en la d’enfocar la feina, les possibili-
tats, el futur. Un dels efectes d’aquesta
mundialització és la necessitat urgent de
parlar els idiomes més corrents, un, dos,
tres i fins i tot quatre. 
De tota manera, en tota la meva vida pro-
fessional, i sobretot a “La Caixa”, els princi-
pals canvis, els radicals, els que afecten no
els procediments sinó els plantejaments,
han vingut del mateix entorn, de la situació
de la societat, de les persones a qui hem de
donar servei. Fa uns anys el repte era l’ad-
ministració, de cop i volta ens vàrem trobar
que la societat s’havia fet molt més com-
plexa i calia que les seves entitats gestio-
nessin uns volums inusitats de funcions per
compte dels clients. La solució, lògicament,
va ser l’automatització. Avui, per sort, hem
pogut controlar el volum per centrar-nos
de nou en les persones, en cadascuna d’e-
lles. I això és el que, en tots els temps
futurs, s’haurà de continuar fent.

Vostè presideix una entitat líder en la
qual molts joves aspiren a entrar a tre-
ballar i a desenvolupar-hi la seva carre-
ra professional. ¿Què els ofereix, i
alhora què els exigeix, la seva entitat, a
aquests joves llicenciats en Economia?
“La Caixa” mira d’assumir i donar recorre-
gut a les expectatives de cadascun dels
empleats. I a més, els oferim la possibilitat
de desenvolupar el seu projecte, de fer
aflorar les seves capacitats al llarg del
temps. En aquesta línia, destacaria un
model de creixement personal que em
sembla molt ben trobat. Es tracta de la
figura que nosaltres anomenem assessor
de Serveis Financers, que després d’un
intens programa de formació comença la
seva trajectòria professional en un marc de
referència concret però amb un grau d’au-
tonomia personal i professional molt gran.
És una aposta pel talent i la capacitat dels
nostres joves que està revolucionant el
concepte de la professió. De fet, a “La
Caixa” al cap de cinc anys des de l’inici del
programa ja s’ha convertit en un dels ele-
ments estratègics del creixement i del ren-
diment de les oficines, a part de ser un
element bàsic en la gestió comercial de la
xarxa. Avui són ja 2.500 empleats els qui
formen part d'aquest programa i es podria
arribar als 5.000 assessors l'any 2010.
La manera de treballar de “La Caixa” té
diverses dimensions, però si ens centrem
en el pla comercial es podria dir que, en
general, té una clara orientació als resul-
tats a partir dels reptes i objectius “autoim-
posats”, i això comporta tenir un pla
comercial propi, gestionar una cartera de
manera personalitzada, seguir un pla sis-
temàtic de formació i alinear els reptes
propis amb els de l'oficina o departament

en què es treballa i, encara que pugui
semblar estrany, sentir-se a gust en tota
aquesta orientació. 
Per això el que ens cal és, primer, il·lusió
–en el sentit professional, és clar– i des-
prés treball, eficàcia, iniciativa, afany de
superació, autocrítica i honestedat. A
més, com que som una caixa, és impor-
tant valorar que el benefici econòmic no
estigui al marge del benefici social i que
el desenvolupament institucional s’ajusti
als valors ètics de la societat. Per exem-
ple, acabem de constituir un “banc”
especialitzat en microcrèdits, perquè
volem que tothom tingui accés a “La
Caixa”, fins i tot els qui només tenen
aquell binomi essencial d’una bona idea
i una gran il·lusió, però fins i tot en
aquesta modalitat que ens porta més
feina que altra cosa, hi ha d’haver bene-
ficis, hi hem de guanyar diners, ni que
siguin poquets, perquè això és precisa-
ment la seva garantia de futur i la prova
que les coses s’estan fent bé. Hi ha mol-
tes persones que no necessiten ajuda,
sinó simplement trobar la manera d’aju-
dar-se a elles mateixes. Aquest va ser un
principi rector en la fundació d’aquesta
entitat que encara avui té plena vigència. 

Recentment ha estat nomenat presi-
dent de “La Caixa”, coincidint com qui
diu amb els problemes del mercat
financer als EUA i a la GB. El món
financer del nostre país es mostra
aparentment sòlid en comparació al
d’altres països. Però ¿ens en podem
refiar, d’aquesta solidesa, i per què?
A ningú se li amaga que estem entrant en
un procés de desacceleració a tot el món,
i això es reflecteix també en els serveis
financers que presten les entitats finance-
res. Però això no s’ha de confondre amb
crisis puntuals de liquiditat que s'han pro-
duït en algunes entitats d'altres països,
que d’altra banda no han afectat ni poc ni
gens les institucions espanyoles. Aquí, la
situació és diferent. Tenim un sistema
financer amb una alta capitalització i un
alt nivell de provisions a conseqüència
d'una política conservadora des de les ins-
titucions reguladores, com el Banc d'Es-
panya. I crec que tenim també un altre
sentit de la professió, molt més orientada
i vinculada amb la gent, amb les persones
que confien en nosaltres i que ens dema-
nen que confiem en ells.

¿La Xina i l’Àsia, en general, són real-
ment un mercat assequible per a l’em-
presa catalana?
No tan sols ho poden ser, sinó que ja ho
són. Les empreses són especialistes, grà-
cies sobretot als estudis dels economis-
tes, a trobar les millors oportunitats de
mercat. I, en aquests moments, l’Àsia en
general i la Xina en concret són regions
que estan creixent per sobre de la mitja-
na i que tenen un dels potencials de crei-
xement més gran. De fet, “La Caixa”, a
través de Criteria CaixaCorp acaba d’ad-
quirir una petita participació en un banc
de Hong Kong, The Bank of East Asia,
que té una important presència al mercat
xinès. En col·laboració amb ells, en el
futur, esperem donar suport a les empre-
ses clients de “La Caixa” que operen a la
Xina, on ja vàrem obrir fa temps una ofi-
cina de representació.
Les nostres empreses, i els seus equips de
gestió, tenen una bona capacitat, perfec-
tament homologable a nivell internacio-
nal. El que es requereix addicionalment
per accedir a aquests mercats és una acti-
tud adequada que barregi gosadia,
prudència i imaginació, sense complexos
i amb visió a llarg termini.

El Col·legi d’Economistes és una enti-
tat de referència en l’àmbit professio-
nal català. Quins serveis creu que ha
de reforçar i oferir a tots els econo-
mistes catalans? 
Ha de fer el que ja està fent, escoltar els
seus membres i mirar d’atendre les seves
peticions. Que no és precisament poca
cosa.

Joan López
Gabinet de Premsa del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya
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ria Tant les corresponents corporacions com el mateix Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes poden efectuar revi-
sions externes als auditors de comptes.

El passat dia 20 de setembre, durant la VII Jornada tècnica
d’auditoria, Ricardo Gómez Campa, entre altres punts relacio-
nats amb el control de qualitat, ens va descriure els aspectes
generals de les revisions externes que s’efectuen als auditors
de comptes. A continuació s’exposen les principals conclu-
sions sobre aquest tema. 

Les revisions contemplen la comprovació del sistema de con-
trol intern que té implantat l’auditor revisat, i es complemen-
ten amb la revisió d’un o alguns encàrrecs d’auditoria per
verificar la qualitat del treball i per obtenir evidència d’alguns
aspectes del control intern implementat.

En relació al control intern de l’auditor, la revisió se centra als
punts següents:

– Independència, Integritat, Objectivitat

– Treballs comptables efectuats durant els tres exercicis
anteriors al revisat.

– Influències o interessos aliens als professionals que puguin
comprometre l’objectivitat.

– Que no s’incorre en cap de les incompatibilitats descrites
a l’article 8 LAC.

– Anàlisi de les manifestacions dels socis sobre inde-
pendència i incompatibilitats.

– Obtenció d’evidència de la independència del personal.

– Mesures implementades si algun soci se situa en situa-
cions de manca d’independència.

– Detectar si hi ha un percentatge important d’ingressos
procedents d’un sol client, i mesures per resoldre-ho.

– Evidència de debats sobre temes d’independència

– Formació i Capacitat professional 

– Directrius sobre política de contractació.

– Pla de formació per a cada nivell.

– Comunicacions tècniques al personal.

– Sistema d’avaluació periòdic.

– Pla de promoció.

– Pla de promocions basat en avaluació.

– Persona encarregada de valorar els treballs per la seva difi-
cultat i complexitat. 

– Assignació de personal als encàrrecs segons les caracte-
rístiques.

– Programació anticipada.

– Acceptació i continuïtat de clients

– Acceptació del/s soci/s.

– Seguiment anual de problemes i decisió sobre continuïtat.

– Aprovació dels socis de les decisions de mantenir o rebut-
jar un client.

Consultes Internes i Externes

– Comprovació que existeix un sistema intern d’investigació,
estudi i consulta.

– Hi ha procediments o mecanismes per consultar professio-
nals externs. 

– Supervisió i control de treballs

– Hi ha guies o manuals orientatius sobre procediments de
treball.

– Els treballs desenvolupats s’han fet d’acord amb aquests
manuals.

– Hi ha guies d’interpretació de normes relatives a l’execu-
ció del treball.

– Evidència d’aprovació de la planificació i els canvis per
part del soci.

– Delimitació d’assignacions i responsabilitats del segon
soci.

– Inspecció interna del Control de Qualitat

– S’han implementat procediments que garanteixen unifor-
mitat i qualitat d’informes.

– S’han establert procediments d’examen amb posterioritat
a la finalització de l’encàrrec.

Pel que fa a la revisió del treball en un encàrrec concret
d’auditoria, alguns dels punts principals que cal considerar
són:

– la planificació

– la intervenció del soci

– els programes de treball adaptats a l’encàrrec

– revisió analítica encertada i ajustada al tipus de negoci

– clara i encertada determinació de la materialitat

– la no inclusió de proves innecessàries

– la clara determinació de mostres i abast

– les conclusions de les àrees

– l’obtenció d’evidències clares, etc.

Disposar d’un manual que inclogui un detallat sistema de pla-
nificació, execució i supervisió de les tasques que cal desenvo-
lupar facilita de gran manera la revisió dels punts anteriors. 

D’altra banda, és important destacar que tenir a l’abast un
manual de control de qualitat és una condició necessària, per
bé que ella sola no és evidència suficient.

Agustí Saubi Roca

Vocal REA Catalunya

Les revisions externes als auditors de comptes



IRPF
RESOLUCIÓN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(BOE 29-09-2007) [REF. CISS. LE244970]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el cuar-
to trimestre natural del año 2007, a efectos de calificar tribu-
tariamente a determinados activos financieros.
• Otras materias afectadas: Sociedades

GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA
REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE JULIO 
(BOE 05-09-2007) [REF. CISS LE244717]
Se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desa-
rrollo de las normas comunes de los procedimientos de apli-
cación de los tributos.
• Otras materias afectadas: Recaudación tributaria y Régimen
sancionador tributario

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA EMPRESA 
COMÚN EUROPEA PARA EL ITER DE 28 DE JUNIO DE 2007
(BOE 19-09-2007) [REF. CISS LE244833]
Aplicación Provisional del Acuerdo de Sede, Privilegios e Inmu-
nidades entre el Reino de España y la Empresa Común Euro-
pea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión, hecho
en Madrid el 28 de junio de 2007.
• Materias afectadas: IRPF, Sociedades, No residentes, Trans-
misiones y Aduanas
CONVENIO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE DOBLE
IMPOSICIÓN EN CASO DE CORRECCIÓN DE BENEFECIOS
DE EMPRESAS ASOCIADAS DE 8 DE DICIEMBRE DE 2004
(BOE 25-09-2007) [REF. CISS LE244898]
Convenio relativo a la adhesión de la República Checa, la Repú-
blica de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia,
la República de Lituania, la República de Hungría, la República de
Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la
República Eslovaca al Convenio relativo a la supresión de la doble
imposición en caso de corrección de beneficios de empresas aso-
ciadas, hecho en Bruselas el 8 de diciembre de 2004.
• Materias afectadas: IRPF, Sociedades y No residentes

SOCIEDADES
LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO 
(BOE 05-07-2007) [REF. CISS LE243986]
Sobre financiación de los partidos políticos.
• Otras materias afectadas: IRPF y Sucesiones y Donaciones
LEY 12/2007, DE 2 DE JULIO 
(BOE 03-07-2007) [REF. CISS LE243951]
Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la
Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mer-
cado interior del gas natural.
LEY 16/2007, DE 4 DE JULIO 
(BOE 05-07-2007) [REF. CISS LE243987]
De reforma y adaptación de la legislación mercantil en mate-
ria contable para su armonización internacional con base en la
normativa de la Unión Europea.

IAE
RESOLUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2007 
(BOE 06-07-2007) [REF. CISS LE244011]
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria

Se modifica el plazo de ingreso en período voluntario de los
recibos del impuesto sobre actividades económicas del ejerci-
cio 2007, relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se
establece el lugar de pago de dichas cuotas.

GESTIÓN TRIBUTARIA
ORDEN EHA/2027/2007, DE 28 DE JUNIO 
(BOE 09-07-2007) [REF. CISS LE244040]
Se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación, en relación con las entidades de crédito que prestan el
servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

RECURSOS Y RECLAMACIONES
LEY 15/2007, DE 3 DE JULIO 
(BOE 04-07-2007) [REF. CISS LE243970]
De Defensa de la Competencia.

NORMATIVA AUTONÓMICA

CATALUÑA

LEY 5/2007, DE 4 DE JULIO 
(BOE 03-08-2007) [REF. CISS LE244029]
De medidas fiscales y financieras.
• Materias afectadas: IRPF, Sucesiones y Donaciones, Transmi-
siones Patrimoniales y Tasas autonómicas
LEY 7/2007, DE 17 DE JULIO 
(BOE 10-08-2007) [REF. CISS LE244280]
De la Agencia Tributaria de Cataluña.
• Materias afectadas: Procedimientos tributarios

Noticias al día
Publicado el nuevo Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria
El pasado día 5 de septiembre se publicó el tan largamente esperado
Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria, bajo la rúbrica del Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
El nuevo Reglamento completa el régimen jurídico tributario, regulando
las normas comunes sobre los procedimientos tributarios y la regulación
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección. Pero
además, el reglamento tiene un objetivo más amplio, consistente en codi-
ficar y sistematizar las normas contenidas en diversos reglamentos hasta
ahora vigentes que se dictaron en desarrollo, fundamentalmente, de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria y de la Ley 1/1998,
de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, ambas
derogadas en la actualidad. Podemos citar los relativos al número de
identificación fiscal, la información censal, las obligaciones de informa-
ción de carácter general exigidas mediante declaraciones periódicas,
entre las que cabe destacar la relativa a operaciones con terceras perso-
nas, el sistema de cuenta corriente en materia tributaria, o la colabora-
ción social en la gestión de los tributos para la presentación telemática
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios.
Se trata, por tanto, de un reglamento extenso a pesar de no reproducir
los preceptos legales salvo en supuestos estrictamente necesarios para
una mejor comprensión de la regulación de la materia.
Además de ser un reglamento de la Administración del Estado, la norma
también resulta aplicable por las demás Administraciones tributarias
autonómicas y locales con el alcance previsto en el artículo 1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, recogiendo las compe-
tencias exclusivas del Estado y reconociendo las especialidades del Con-
venio con la Comunidad Foral de Navarra y del Concierto Económico con
los Territorios Históricos del País Vasco. Por esta razón, se evita en sus
preceptos atribuir competencias a órganos concretos en orden a facilitar
la organización y el funcionamiento de las distintas Administraciones tri-
butarias mediante normas de rango inferior.

Nuevas disposiciones
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Climate Change Capital (CCC), grup de banca d’inversió brità-
nic especialitzat en energies renovables i canvi climàtic, va
llançar l’any passat el “fons privat més gran de carboni del
món” que s’anomena C4F2 i compta amb un capital de 830
milions de dòlars (650 milions d’euros), segons va informar la
companyia. El grup va necessitar tan sols tres mesos per arri-
bar a aquesta xifra i tenia com a finalitat aconseguir un total
de 1.000 milions de dòlars (785 milions d’euros), en un termi-
ni de temps reduït.

Entre els inversors del fons destaquen ABP i PGGM, dos dels
cincs fons més grans de pensions del món, a més de Centri-
ca, el grup internacional d’energia amb seu al Regne Unit, i
un grup bancari especialitzat en mercats emergents. S’ha
projectat emprar els diners recaptats principalment en pro-
jectes en països en vies de desenvolupament, per tal d’acon-
seguir reduccions dràstiques en la quantitat de gasos
d’efecte hivernacle, i en especial les emissions de CO2. L’ob-
jectiu del fons és generar rendibilitats atractives mitjançant
l’adquisició d’una cartera diversificada d’actius i derivats de
carboni. 

El vicepresident de Climate Change Capital, James Cameron,
va afirmar que aquest projecte constitueix “una prova més
que l’anomenada economia verda ha arribat a mesures que
palesen que la lluita contra el canvi climàtic és una oportuni-
tat econòmica, a més d’una necessitat”. 

El director de CCC a Espanya, Peter Sweatman, va dir que
“el llançament del C4F2 obre atractives oportunitats de nego-
ci, al mateix temps que ofereix el fet de gestionar el  fons de
carboni privat més gran del món”. Segons Sweatman, “l’èxit
del fons ha estat rotund, no tan sols pel volum de diners, sinó
també pel perfil dels inversors, i a més posa de manifest la
importància del projecte.”

Entre els projectes assessorats o finançats pel grup fins ara,
destaquen una iniciativa amb la qual s’extraurà metà d’un
gran abocador a la Xina, un parc eòlic a Escòcia i una planta
per destruir gasos industrials a l’Índia, entre d’altres. CCC té
inversors i clients a tot el món, incloent-hi Espanya, Amèrica
del Nord i Europa. 

El director a Espanya i Portugal, Peter Sweatman, serà entre
nosaltres el 8 de novembre durant la Jornada dels Economis-
tes 2007, a la sessió 15, Economistes, economia i canvi climà-
tic, que coordina Josep M. Salas de la comissió executiva
d’Economia i Sostenibilitat, i serà important que aprofitem l’a-
vinentesa per fer-li les preguntes que ens interessin.

Les comissions del Col·legi seran representades a la fila zero, i
se li podrà preguntar tot el que pot ser d’ajuda per aprofundir
en les connexions que el canvi climàtic presenta amb l’econo-
mia, en l’empresa i en l’exercici de la nostra professió d’eco-
nomistes. Tots aquests nous plantejaments comporten canvis
que ens convé assumir.     

Cal considerar el canvi climàtic com a nou factor que s’ha de
gestionar, i això interessa tothom, com més en sapiguem
molt millor, tant per als professionals com per a la societat en
general.

Notícies d’interès
1. Els països industrialitzats, reunits a Viena, acorden reduir les

emissions de CO2 fins un 40% en el 2020. (3-9 EFE).
2. Austràlia anuncia un fons de 70 milions de dòlars austra-

lians, és a dir 42,36 milions d’euros. (4-9 El Mundo).
3. Cinc països, Rússia, Canadà, Japó, Suïssa i Nova Zelanda,

diuen NO a la proposta de la UE sobre Kioto II. L’ONU creu
que encara es pot solucionar. (3-9 El Mundo).

4. L’ONU planteja que s’ha d’arribar al 2008 amb 1.000
milions més d’arbres. (10-9 Cinco días).

5. Les empreses espanyoles mesuren i comptabilitzen la seva
RSC, però no la governen, ni la gestionen. (18-7 Europa
Press informa 2007).

Esdeveniments
Abans d’acabar la legislatura es crearà el Consell de Respon-
sabilitat Social Corporativa, per RD.    

El 17 d’octubre es va celebrar la Convenció Catalana del Canvi
Climàtic, que té com a objectiu principal disposar del Pla d’ac-
ció per a la mitigació del canvi climàtic 2008-2012. El Pla
és d’àmbit català, i el responsable i destinatari principal és el
Govern, però també en són les diverses institucions (entre les
quals els col·legis professionals), les organitzacions i les empre-
ses. Consta de 4 fases:
fase 0. Sessions informatives de difusió del projecte.               
fase 1. Convenció: Trobada inici del procés. 17 octubre.          
fase 2. Sessions de treball i jornades de reflexió i debat a deter-

minar. 
fase 3: Segona trobada de conclusions i proposta de Pla d’Acció.

Inici: juliol 2007, finalitza el gener del 2008. Si t’interessa el
document, es troba a la web de l’Oficina de Canvi Climàtic de
la Generalitat, o bé també al Col·legi.

Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
La Comissió executiva es va comunicar amb els responsables
de les altres comissions per arribar a un acord sobre l’execució
conjunta del document primer que es presentarà en la Jorna-
da del Economistes d’enguany, que ja es detallava en l’Infor-
matiu 115.

En el proper exemplar explicarem els bons resultats que n’es-
perem, d’aquesta acció conjunta, i des d’aquí moltes gràcies a
totes les comissions que hi heu participat.     

Marta Roca i Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Canvi Climàtic: Economia, empresa i economistes



1. Capacitació professional

L’economista s’esforçarà per estar sempre al dia pel que fa a les

tècniques i a la informació necessàries per a l’exercici de la pro-

fessió, amb èmfasi particular sobre l’especialització escollida. 

A més, l’economista vetllarà pel prestigi, el respecte i l’ús ade-

quat dels termes, instruments i tècniques propis de la professió.

Setembre 2007
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya va aprovar l’any 1998 els Principis Deontològics que orienten

les actuacions professionals dels Economistes, amb la finalitat de fomentar la qualitat científica i tèc-

nica, professional, humana i ètica de la feina dels economistes en la societat.

Aquests Principis pretenen ser una norma de conducta professional en l’exercici de la feina dels eco-

nomistes: no un codi rígid, sinó un conjunt d’orientacions que intenten compatibilitzar la llibertat

d’actuació professional dels economistes amb els criteris d’una sana ètica professional i les deman-

des d’una societat democràtica, pluralista, oberta i, al mateix temps, exigent amb els professionals

que desenvolupen tasques importants en el seu nucli.

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) del Col·legi d’Economistes de Catalunya és l’òr-

gan responsable de vetllar per la interpretació i l’aplicació d’aquests Principis. Com a part d’aquesta

feina, el Comitè ha decidit elaborar un seguit de comentaris a cadascun dels Principis Deontològics,

recollint l’experiència dels casos presentats a la consideració del Comitè en els seus anys de vigèn-

cia, així com el bon saber i el bon fer dels economistes que, al llarg d’aquest temps, han format part

del CNEP. Es tracta, doncs, de definir el context d’aplicació dels Principis, assenyalar-ne l’extensió, pre-

cisar la seva terminologia i oferir idees i suggeriments que ajudin els economistes de Catalunya a

conèixer millor els Principis i, sobretot, a posar-los en pràctica de manera sistemàtica, coherent i exi-

gent, a fi que es pugui millorar la qualitat professional i moral de la feina que duen a terme.

Aquest document desenvolupa el primer dels Principis Deontològics, el de Capacitació Professional.

Barcelona, setembre de 2007

Pròleg

Pàg. II Informatiu de l’economista núm. 117

P r i n c i p i s  d e o n t o l ò g i c s  d e l s  E c o n o m i s t e s  d e  C a t a l u n y a



1. Introducció

L’obtenció del títol universitari i la col·legiació en el Col·legi d’Economistes de Catalunya ens permet exercir com a eco-

nomistes. És a partir d’aquest moment que, com a professionals, hem de tenir sempre els coneixements necessaris, hem

de “saber”; hem de tenir les habilitats que calen per desenvolupar l’activitat professional que hem escollit i hem de ser

competents, “saber fer”; i tenir l’actitud, el “voler fer”, el compromís necessari per obtenir un resultat eficient.

La capacitació professional dels economistes ha d’entendre’s dins d’aquestes quatre línies bàsiques:

a) La capacitació inicial. S’obté principalment a través de la titulació universitària corresponent. L’obtenció d’aquesta titu-

lació dóna a l’economista uns coneixements generals i específics segons la disciplina escollida.

b) L’actualització dels coneixements adquirits. Aquest esforç s’ha de palesar en la pràctica en l’estudi personal, l’as-

sistència a seminaris, cursos i xerrades, sense oblidar l’autoformació que moltes vegades és el resultat d’una activi-

tat professional continuada i subjecta a les exigències d’uns clients potencials que obliguen a una actualització de

coneixements per aconseguir ofertes de serveis competents.

c) L’especialització. L’economista està obligat a mantenir una visió àmplia que li permeti estar al dia de les noves nor-

mes (lleis, reglaments, etc.), de les variables macroeconòmiques i les seves relacions, però especialment haurà de

ser un capdavanter pel que fa al coneixement dels avenços científics, així com en l’ús de les noves tècniques i ins-

truments de la seva especialitat, en permanent evolució, que en definitiva permetran incorporar un valor afegit més

gran a la seva tasca.

d) El prestigi de la seva professió. L’exercici de la professió hauria de potenciar (com a mínim no perjudicar) la imatge

del col·lectiu (prestigi), i per això haurà de respectar la veritat, les lleis, la paraula donada, etc., tot servint-se ade-

quadament dels termes, instruments i tècniques, propis de la professió i més concretament de la seva especialitat.

2. Definicions 

De l’enunciat del principi de capacitació professional es destaquen els següents mots clau:

– Capacitació. S’entén per capacitar, habilitar (fer hàbil) algú per fer alguna cosa. Per tant, capacitació és el resultat d’ha-

ver assolit aquesta habilitat. L’economista, al llarg de la seva vida professional, va desenvolupant un conjunt d’habili-

tats que constitueixen la capacitat de dur a terme les tasques complexes.

– Especialització. Dedicar-se a una especialitat, és a dir, a una branca especial d’una ciència (professió, etc.) de manera

exclusiva o preferent, la qual cosa es tradueix en la disposició per tractar amb profunditat temes o assumptes específics.

– Habilitat. Qualitat d’hàbil, és a dir tenir la capacitat necessària de realitzar alguna cosa. En l’entorn de l’activitat de l’e-

conomista seria sinònim de capacitat.

– Instruments. Allò de què hom se serveix per fer alguna cosa, per obtenir un resultat.

– Prestigi. Ascendent, influència, deguda a èxits anteriors, a la reputació adquirida. El prestigi s’adquireix en base al tre-

ball ben realitzat i als resultats adquirits.

– Respecte. Consideració de l’excel·lència d’alguna cosa que porta a no faltar-hi (el respecte a les lleis, a la justícia, a la

veritat, a la paraula donada).

– Tècniques. Conjunt de procediments tècnics i científics aplicats al desenvolupament d’una especialitat determinada. L’eco-

nomista haurà de disposar dels coneixements i les capacitats tècniques amb base científica necessaris per al seu treball.
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– Termes. Unitat lexical usada amb significat unívoc en una ciència o una disciplina determinada per tal d’evitar una

correspondència equívoca entre els conceptes i llur expressió.

– Valors. Conjunt de qualitats que fan que una persona o una cosa sigui preuada. En el nostre context ens referim prin-

cipalment a valors humans i ètics lligats a la professió de l’economista.

– Competència. Aptitud o capacitat. Ser competent significa ser expert o conèixer una disciplina o tècnica de manera

que sigui capaç de resoldre un assumpte. 

3. Abast de la capacitació professional de l’economista

La capacitació professional de l’economista significa tenir per una banda uns determinats coneixements, fruit d’una titu-

lació i d’un posterior aprenentatge, per altra banda les habilitats necessàries i per últim uns determinats valors i acti-

tuds, habilitats, ètica, etc., que li permetin desenvolupar un treball d’acord a les normes i a les pràctiques existents, i

sempre amb l’objectiu de respondre d’una manera adequada al que l’entorn li demana; és a dir duent a terme el seu

treball de manera que l’usuari rebi un servei de qualitat. L’economista, en conseqüència, ha de ser capaç de contribuir

de manera positiva a la dignificació de la seva professió i donar un servei útil a la societat. 

La formació i l’experiència pràctica proveeixen a l’economista coneixements, qualitats professionals (enteses com a

habilitats i capacitats) i valors que li permeten determinar quines matèries i tècniques són necessàries per resoldre

els problemes, on pot trobar-les i saber com aplicar-les, sempre d’una manera ètica en la cerca de les solucions

apropiades. En general es requereix que l’economista tingui un coneixement necessari i suficient i unes qualitats

professionals adequades en ordre a aconseguir una qualificació de professional competent amb els valors, les acti-

tuds i l’ètica apropiats. 

El manteniment d’un nivell de competència adequat requereix un procés permanent de millora basat en una actitud de

recerca de coneixement per a la seva posterior aplicació en la pràctica diària. Aquesta actitud implica anar-se qüestio-

nant regularment si el coneixement adquirit és suficient i sempre amb l’ànim d’aprendre les novetats i aplicar-les. 

La capacitació professional de l’economista no tan sols significa tenir coneixements, qualitats i valors professionals, sinó

que igualment ha de demostrar tenir una competència professional. La possessió de les capacitats abans referides indi-

ca la possibilitat que té el professional de dur a terme un treball amb competència. Però l’economista, a més, ha de

demostrar que és un professional competent en tot moment. Quan l’economista utilitza les seves capacitats per dur a

terme la tasca requerida amb acord a les normes i pràctiques usuals en la seva professió, s’entén que ha adquirit el

nivell de competència necessari.

L’economista ha de tenir la predisposició per a l’acceptació de responsabilitats, però aquestes s’han d’exercitar amb

prudència. L’economista no ha d’aparentar mai un grau de competència que no té per al desenvolupament d’un tre-

ball determinat. Aquesta condició no exclou que per poder dur a terme unes determinades actuacions professionals

pugui obtenir el suport d’altres professionals que complementin les àrees del treball en què els seus coneixements

no són suficients.
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4. Coneixements necessaris

Els coneixements que l’economista ha de tenir se centren, principalment, en dos nivells: els generals, en economia i

empresa, i els específics en relació a les matèries que es relacionen amb l’activitat professional que s’exerceix i que li

permetran assolir la seva capacitació.

Les fases per arribar a obtenir aquests coneixements, així com els valors i les habilitats d’un bon economista, es distri-

buiran o s’obtindran de la manera següent: 

Primera: 

L’economista haurà de tenir els estudis i el TÍTOL necessari per exercir la professió, la qual cosa garanteix l’adquisició de

coneixements tant teòrics com pràctics que permetrà obtenir una anàlisi de la realitat econòmica que ens envolta. L’e-

conomista ha de ser capaç en tot moment d’entendre la interrelació entre economia i societat; de reflexionar sobre els

problemes econòmics i empresarials des de la perspectiva global i en la seva resolució a escala local; de poder relacio-

nar els diferents aspectes que configuren els diversos agents econòmics i valorar les implicacions derivades de les deci-

sions de política econòmica que s’adoptin.

L’imperatiu legal d’aquesta Primera Fase és recollit en l’article número 1 de l’Estatut professional d’Economistes i de Pro-

fessors i Pèrits Mercantils (Real Decret 871/1977, de 26 d’abril) en el qual especifica els diferents estudis universitaris

en Economia que s’han de superar per poder ser economista i actuar com a tal. 

Segona:

L’economista haurà de tenir com a objectiu principal la formació continuada, és a dir, l’actualització permanent dels

coneixements obtinguts al llarg de la seva carrera professional i especialment en les matèries relacionades amb la seva

especialitat. També s’haurà de complementar amb altres matèries relacionades amb la globalitat, els coneixements en

llengües i en noves tecnologies.

Aquesta fase persegueix l’obtenció d’uns coneixements actualitzats, d’una competència i d’una qualitat del servei que

beneficia el client final.

Tercera:

L’economista haurà de tenir també una bona formació humana i cultural que li permetrà entendre els problemes actuals

de la societat que es relacionen amb la seva professió.

5. Habilitats

L’economista ha de demostrar que, en tots els àmbits en què desenvolupa una actuació professional, pot posar

en pràctica un conjunt d’habilitats personals que són indispensables per assolir l’acompliment correcte de les acti-

vitats que conformen l’exercici de la professió. Els esmentats àmbits es poden concretar a grans trets en relació

amb: 

– el contingut de l’encàrrec professional a dur a terme,

– la comunicació amb col·laboradors i/o altres professionals.
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A diferència de les actituds, les habilitats personals que tenen relació amb l’objecte de l’encàrrec professional fan referència a

aspectes cognoscitius, per la qual cosa es poden considerar, lògicament, com a habilitats de pensament. Aquestes s’acostumen a

classificar en una doble taxonomia de tres nivells. En la primera agrupació es distingeix entre definició, comprensió i aplicació, i

en un ordre superior entre anàlisi, síntesi i avaluació. Així, l’economista ha d’assolir el grau més ampli possible en tots els sis nivells. 

En el primer nivell d’habilitats intel·lectuals l’economista ha de posseir, bàsicament, habilitat per localitzar, obtenir i orga-

nitzar la informació rebuda de persones o per mitjans electrònics.

Pel que fa a les habilitats de comprensió, segon nivell de la taxonomia, l’economista ha d’aconseguir principalment des-

tresa a comprendre, per sobre de diferències terminològiques i/o lingüístiques, la informació rebuda, i a identificar-hi

problemes no estructurats i/o que es presenten de forma no habitual, per tal d’estar en condicions d’aportar solucions

vàlides a l’encàrrec professional rebut. 

En relació a la realització de les tasques que condueixen a l’acompliment de l’encàrrec, es requereix de l’economista l’ha-

bilitat d’organitzar-se (i organitzar els seus col·laboradors) per aconseguir els objectius proposats, i de solucionar els pro-

blemes que vagin sorgint en el desenvolupament del treball, sobretot els ja esmentats que es presenten de forma no

habitual i/o de forma no estructurada, per la qual cosa ha de determinar prioritats, i la capacitat també d’assignar correc-

tament els recursos de què disposa en cada moment amb l’objectiu d’acomplir els resultats i els terminis que s’hagin fixat. 

Així mateix, l’economista ha de tenir fonamentalment l’habilitat de dur a terme una anàlisi crítica del treball realitzat.

Per això ha de disposar de criteri i discerniment, sobretot en situacions complexes, a partir de la utilització de la seva

capacitat de pensament lògic i analític. 

En un nivell d’abstracció superior, l’economista ha de demostrar capacitat de planificació a llarg termini, capacitat d'a-

doptar i modelar decisions i de negociar acords i/o solucions viables en entorns professionals canviants. 

Pel que fa a les competències de rellevància per a l’emissió d’una opinió professional, descrites en el darrer nivell de la

taxonomia, l’economista ha de demostrar capacitat a l’hora d’incloure aspectes ètics, actituds i valors en les considera-

cions i/o en el procés d’adopció de les decisions corresponents. Complementàriament ha de demostrar competència,

tant amb mitjans escrits com oralment, a elaborar, presentar, defensar “reports” davant de clients i/o responsables de

l’encàrrec, així com debatre sobre les conclusions de la seva actuació i sobre les repercussions que són implícites a l’as-

sessorament inherent a tota activitat professional. Això comporta també que ha de dominar les diverses tècniques de

comunicació, formal i informal. 

Finalment, la relació amb el personal que col·labora en l’acompliment de l’encàrrec professional representa també un

segon aspecte en el qual l’economista ha de demostrar que gaudeix de les habilitats següents:

– organitzar i delegar treballs, 

– motivar i atorgar responsabilitat als seus col·laboradors,

– treballar en equip amb altres professionals,

– interactuar intel·lectualment i cultural amb altres persones i en entorns multiculturals,

– i col·laborar en processos consultius, no de decisió, per fer front i/o resoldre els conflictes que sorgeixin.
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6. Valors i actituds

L’economista ha de tenir les actituds necessàries que li permetin posar a la pràctica els seus coneixements i capacitats,

i a través de la pràctica desenvolupar els valors requerits pels principis deontològics. Valors com integritat, honestedat,

imparcialitat, equitat i molts altres han d’estar sempre presents en la conducta dels economistes, fet que contribueix a

potenciar la confiança que la societat diposita en la nostra professió. 

L’actitud de l’economista és fonamental per a la posada en pràctica de les seves habilitats. A continuació s’exposa la rela-

ció entre les diferents actituds i habilitats: 

– Ha de disposar d’una actitud favorable a la recerca i de gran flexibilitat en el tractament de la informació per desen-

volupar les seves habilitats intel·lectuals.

– Ha d’actuar amb una actitud de perseverança pel que fa a les habilitats de comprensió.

– Ha d’actuar amb iniciativa, per la realització de les tasques que condueixen a l’acompliment de l’encàrrec.

– Ha de tenir escepticisme professional per dur a terme una anàlisi crítica del seu treball.

– Ha de gaudir d’agilitat en la percepció de l’ambient per poder planificar, adoptar i modelar decisions i negociar acords

i/o solucions viables en entorns professionals canviants. 

– Ha d’adoptar una actitud ferma de lideratge per tal d’organitzar i delegar treballs.

Com a concepte general, els VALORS i les ACTITUDS que cal exigir en la CAPACITACIÓ PROFESSIONAL DE L’ECONOMISTA es

poden resumir en:

La capacitat d’anàlisi de les seves pròpies capacitats professionals, acceptant només les feines que és capaç de realitzar

amb motivació i ètica, i de compromís amb l’honestedat vers els clients i amb ell mateix, cobrant amb criteris d’equitat.

7. Necessitats de tenir definit un Pla de Formació Continuada i seguir-lo

El mitjà per actualitzar i incrementar la capacitació professional de l’economista és la formació continuada.

Aquesta formació continuada s’ha d’estendre tant a l’actualització dels coneixements adquirits com a les habilitats i els

valors ètics necessaris.

1. Actualització de coneixements. Dependrà del tipus d’activitat que desenvolupi l’economista, però la necessitat d’es-

tar al dia ens exigeix realitzar un reciclatge permanent.

Aquest reciclatge o actualització de coneixement es pot realitzar mitjançant cursos presencials, cursos a distància, lec-

tura de publicacions, subscripcions...

El “pla de formació” pot estar dissenyat per l’economista mateix, per l’empresa en què treballa... i sempre que es rea-

litzi amb l’aprofundiment i la qualitat adequada. El Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix el suport adequat per

tal que tots els economistes puguin acomplir aquesta obligació.

2. Habilitats. Haurem d’atendre, una vegada més, als tipus d’activitats desenvolupades. Per exemple, en un economista

d’empresa trobem ocupacions tècniques, gerencials o mixtes; per tant, les habilitats relacionades amb el desenvolu-

pament i la direcció de persones, el treball en equip i el lideratge seran molt importants, i en canvi per a un econo-

mista de l’àmbit formatiu la capacitat de comunicació és un factor clau, junt amb la investigació, les noves tecnologies…
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L’aprenentatge de les habilitats/competències són decisives per al desenvolupament professional de l’economista.

Aquestes competències poden desenvolupar-se a través d’escoles o centres especialitzats, llibres d’aquestes temàti-

ques... i sobretot a través de l’experiència pràctica.

3. La necessitat d’uns valors ètics i una atenció a l’interès general són necessaris no només per als economistes sinó per

a qualsevol altra professió. Hi ha uns aspectes previs que són imprescindibles per ser un bon professional. El primer que

cal és ser una persona que tingui clars uns valors determinats: honradesa, serietat, rigor, responsabilitat social… Atesa

la complexitat de la societat es requereix una àmplia formació general, amb bones dosis de continguts d’humanitats.

Un aprofundiment en matèries com filosofia, història, psicologia i sociologia pot enriquir-nos i ser-nos molt útil. 

El Col·legi d’Economistes desenvolupa regularment plans de formació que permetin als seus membres poder

adquirir d’una manera eficient i adequada l’actualització dels seus coneixements i habilitats per al correcte desen-

volupament de l’activitat.

8. Extensió del principi de capacitació en l’àmbit de les societats professionals

Tot el que es refereix a l’economista com a persona individual que s’ha regulat en el present document s’ha d’entendre

aplicable a les societats de professionals registrades i a l’economista i/o economistes que, en qualsevol societat de pro-

fessionals, actuïn com a principals responsables de l’encàrrec. 

El present document ha estat redactat pels següents membres del Comitè de Normativa i Ètica Professional del

Col·legi d’Economistes de Catalunya:

– Antonio Argandoña (president del CNEP)

– Carlos Puig de Travy (ponent)

– Joaquín Porcar

– Josep Rosinach

– Joan Sardà

– Melcior Viloca

– Amadeu Ibarz

En la reunió del dia dos de juliol el Comitè de Normativa i Ètica Professional procedeix a la seva aprovació.
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al Tercer aniversari de Llei Concursal: el desencís d’una reforma enyorada
El passat 1 de setembre es van complir tres anys des de l’en-
trada en vigor de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
La gran majoria d’experts i professionals dedicats al món del
Dret Concursal i l’Administració Concursal es mostren d’acord
a afirmar que s’ha esdevingut un progrés important. El nou
sistema, d’una més gran racionalitat, ha establert un únic pro-
cediment per a tots els deutors, i alhora ha eliminat els privi-
legis injustos de la normativa derogada.
Tot i així, es presenten inconvenients importants que desvir-
tuen la reforma encetada, sobre els quals a hores d’ara exis-
teix un consens prou ampli. Alguns d’aquests inconvenients
són tan importants que, si el poder legislatiu no pren decisions
de manera urgent, la reforma iniciada ara fa tot just tres anys
quedarà sense contingut, i s’obriran les portes a les males
pràctiques que amb la seva promulgació es van voler corregir.

LA PRETESA UNITAT LEGAL ES TROBA EN PERILL 
PER L’APROVACIÓ DE NORMES SECTORIALS
Si bé és cert que ningú no troba a faltar el dret derogat per la
Llei Concursal, llevat d’aquells que el feien servir per orques-
trar maniobres fraudulentes o d’aquells altres que han patit
una pèrdua en els seus privilegis, no és menys cert que la
majoria d’experts coincideixen a alertar del risc que es modifi-
qui la Llei Concursal per mitjà de disposicions sectorials.
De fet, alguns dels experts més reconeguts convenen a remarcar
que el consens aconseguit pels diferents operadors del tràfic mer-
cantil –com ara treballadors, administracions públiques i entitats
financeres, entre d’altres–, per tal de sacrificar els seus privilegis de
cara a equilibrar els costos del concurs, pot trencar-se si per la via
de normatives sectorials s’afavoreix que uns sectors determinats
comencin a “defugir” l’àmbit de la reforma concursal. En aquesta
línia, resulta molt significatiu com les modificacions estructurals
que afecten les societats mercantils segueixen la tendència seces-
sionista de la nostra legislació mercantil, tant en normativa d’audi-
toria i comptabilitat com en normativa fiscal. 
Així, per exemple, algunes societats es veuran afavorides en
els seus fons propis –i per tant veuran reduïdes les possibilitats
de trobar-se implicades en un procés concursal–, pel simple fet
de poder registrar comptablement plusvàlues no realitzades,
d’acord amb les normes internacionals de comptabilitat i el
nou concepte de “valor raonable”, una circumstància que a
l’entrada en vigor de l’actual Llei Concursal era del tot impen-
sable atès el pes paradigmàtic que en la nostra comptabilitat
tenia el principi de prudència valorativa.
Altres exemples d’aquesta tendència desmembradora de l’actual
Llei Concursal són el privilegi que per alguns creditors –fona-
mentalment les entitats financeres– suposa, a l’empara del Reial
Decret Llei 5/2005, d’11 de març, la possibilitat de contravenir el
principi de no compensació –en detriment no tan sols de la resta
de creditors concursals, sinó fins i tot dels titulars de crèdits con-
tra la massa i el que és pitjor, reduint les possibilitats de conti-
nuïtat del deutor–, i la preferència que els crèdits públics –és a
dir, fonamentalment aquells a favor de l’AEAT i la TGSS– tindran
en supòsits de liquidació, reconeixent-se automàticament com a
privilegiats en la seva totalitat, en virtut de la Disposició Final
setena del Projecte de Llei sobre Concurrència i Prelació de Crè-
dits en Execucions Singulars, anunciat en seu parlamentària.

L’ÚS QUE FAN ELS AGENTS DE LA LLEI CONCURSAL ÉS
ENCARA MOLT BAIX I SEMPRE DE MANERA TARDANA
Com ja s’ha anat reflectint en el seguiment que les corporacions
que agrupen els professionals dedicats a l’administració concur-
sal han realitzat des de l’entrada en vigor de la Llei Concursal, en
el Congrés s’ha posat clarament de manifest que el seu ús pràc-
tic és deficient i escàs. Es pot afirmar, doncs, que la situació, des
d’un punt de vista pràctic, no ha variat des de la reforma: hi ha
pocs concursos, la gran majoria dels quals són voluntaris i les

empreses continuen sol·licitant-los amb massa endarreriment, la
qual cosa provoca que es plantegin molt pocs convenis, i que en
general els concursos concloguin en liquidació.
Així, alguns experts en Dret Mercantil proposen un seguit de
mesures per corregir aquestes deficiències, com ara suprimir els
desincentius existents a l’hora de presentar un concurs neces-
sari, i en particular les amenaces de la condemna en costes i la
d’indemnització per danys i perjudicis; incentivar la figura de la
insolvència imminent; revisar alguns ajustos tècnics pel que fa
al règim de responsabilitat dels administradors, sobretot pel
que fa a la inseguretat jurídica que està generant l’article 172.3
LC, ja que el marc general de responsabilitat dels administra-
dors és prou flexible per donar resposta en àmbit concursal a
la responsabilitat; o establir clarament de quins interessos ha
d’ocupar-se el dret concursal i quins el de societats, atès el
desequilibri que es pot produir entre la tutela dels interessos
dels creditors i els dels inversors i les mateixes societats. 

AL CAP DE TRES ANYS ENCARA EXISTEIX UN GRAN 
DESCONEIXEMENT DE LA LLEI CONCURSAL
Una altra qüestió que també es va debatre al Congrés és la
necessitat que la societat en general conegui millor la normati-
va concursal. De fet, es va plantejar la possibilitat d’encetar tas-
ques de difusió sociològica, com ja es va fer als EUA. Establir
programes de difusió que expliquin, a qui pugui estar interessat
a entrar en una situació concursal, quins mecanismes el poden
protegir i quins riscos es poden córrer. Tot plegat no va ser sinó
una declaració d’intencions sense cap mesura concreta.

LA NECESSITAT URGENT D’UNA RETRIBUCIÓ DIGNA PER
A L’ADMINISTRACIÓ CONCURSAL
Un dels punts més negres en l’actual marc concursal continua
essent la problemàtica que envolta la retribució dels adminis-
tradors concursals. Els professionals que s’hi dediquen han
d’enfrontar-se als problemes que per se suscita un concurs, tot
plegat envoltats de l’enorme complexitat que es desprèn de la
situació actual, la qual cosa els exigeix un grau de qualificació
creixent i gairebé una dedicació exclusiva.
Com ja s’ha alertat des de les corporacions professionals que
agrupen els administradors concursals, molt sovint es dóna una
clara insuficiència de béns i drets, fins i tot als primers estadis del
procediment concursal. Aquesta insuficiència arriba a posar en
perill la retribució que ha de percebre l’administració concursal,
i en conseqüència la seva independència professional. Des del
nostre col·legi professional s’han promogut diverses actuacions
per intentar pal·liar aquesta situació, però tot i la bona predis-
posició que alguns responsables polítics han anat mostrant,
finalment la situació no ha variat, i el que és pitjor, el problema
persisteix després d’haver-se reconegut la seva existència.

ELS JUTGES MERCANTILS
Sens dubte, el gran encert de la nostra reforma concursal va
ser la creació d’un ordre jurisdiccional especialitzat en matèria
mercantil. Tot i així, encara que els jutges mercantils tenen una
formació i preparació sense precedents en la nostra adminis-
tració de Justícia, sovint veuen minvada la capacitat d’actua-
ció atès el colapse que es produeix en alguns jutjats.
En conseqüència sembla lògica la demanda generalitzada
d’ampliar substancialment el nombre de jutjats mercantils, per
tramitar amb celeritat els concursos de creditors pels magis-
trats especialistes. També s’exigeix la revisió del mòdul d’en-
trada d’assumptes als jutjats mercantils, atès que no es pot
assemblar, per la complexitat dels assumptes que s’hi tracten,
a un jutjat de primera instància, tot plegat per mirar d’evitar
la ineficàcia del concurs per una tramitació lenta.

Grup de Treball dels Economistes Administradors Concursals
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Mesures per facilitar i simplificar els tràmits en l’activitat econòmica
i empresarial
El Govern de la Generalitat va aprovar aquest estiu un pla amb
l’objectiu de simplificar els tràmits administratius i la normativa
que afecta l’activitat econòmica i empresarial a Catalunya. Pre-
tén facilitar l’activitat reduint les càrregues burocràtiques i els
costos que representen. Les mesures són proposades per un
grup de treball creat a principi d’any i format per set departa-
ments de la Generalitat, que han comptat amb la col·laboració
d’experts dels mons empresarial, econòmic, jurídic i acadèmic.
El pla s’emmarca en l’Acord Estratègic per a la Internacionalit-
zació, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana i, al mateix temps, s’inclou en el Pla de Mesures con-
tra la Inflació a Catalunya, a banda de constituir una de les
línies definides pel Consell Europeu de Lisboa de l’any 2000.

L’acord consta de 48 mesures que afecten 204 tràmits o pro-
cessos administratius, que es poden classificar en 6 categories.
1. Mesures per a l’eliminació i la simplificació de tràmits admi-

nistratius, amb la finalitat d’eliminar totalment els tràmits
que no afegeixen valor i que representen una càrrega inne-
cessària per a l’activitat.

2. Mesures per a la integració de serveis a les empreses,
encaminades a optimitzar la relació entre les empreses i
la Generalitat, a partir de la creació d’un espai que ofe-
reixi serveis de tramitació, informació i assessorament
empresarial. En aquest sentit, l’Oficina de Gestió Empre-
sarial (OGE) es consolidarà com a punt d’atenció i de tra-
mitació empresarial de Catalunya i serà responsable

d’impulsar el portal d’Internet Gencat de serveis a les
empreses.

3. Mesures per a l’aplicació del principi de requerir informació
de què ja disposa l’Administració, amb l’objectiu d’evitar la
petició recurrent de certa documentació que sovint es troba
en mans de l’Administració.

4. Mesures per a l’aplicació del principi d’acceptació de decla-
racions responsables de les empreses, en el marc de les
quals se substituirà la presentació de documents acredita-
tius del compliment de requisits reglamentaris per una
declaració responsable del titular de l’empresa sempre que
les activitats no comportin riscos greus.

5. Mesures per potenciar l’ús de la via telemàtica, millorant la
utilització de les noves tecnologies en tràmits que fins ara
es feien presencialment.

6. Mesures per millorar la qualitat en l’elaboració de nova nor-
mativa i revisió de l’existent, per a la qual cosa es proposa
crear una Guia de bones pràctiques en l’elaboració de nor-
mativa i en la revisió de la normativa existent, que serà uti-
litzada per tots els departaments de la Generalitat. 

La gran majoria de les mesures es posaran en marxa abans de
final de l’any 2007, després de l’aprovació d’un decret que els
departaments de la Generalitat afectats tramitaran de forma
conjunta i coordinada, i la resta al llarg del 2008 i el 2009. D’al-
tra banda, el grup de treball impulsor realitzarà el seguiment,
vigilarà l’acompliment de l’Acord i impulsarà l’adopció de noves
mesures, informant-ne periòdicament, un cop per trimestre.

1. Utilització de la Guia de bones pràctiques en l’elaboració de norma-
tiva i en la revisió de la normativa existent.

2. Ús de declaracions responsables.
3. Millora en la comunicació telemàtica d’accidents de treball.
4. Harmonització del registre d’empreses instal·ladores.
5. Homogeneïtzació d’exàmens per obtenir el carnet instal·lador.
6. Resolució en el frontal de tràmits de Seguretat Industrial.
7. Resolució en el frontal de tràmits de turisme.
8. Resolució en el frontal de tràmits de mines.
9. Foment del pagament i presentació telemàtica d’autoliquidacions

per part dels contribuents i els assessors fiscals.
10. Evitar la petició de certificats en paper a les empreses.
11. Resolució en el frontal dels carnets d’artesà/ana alimentari/ària i

sol·licitud de designació d’empresa artesana alimentària.
12. Tramitació de tràmits de comerç.
13. Declaració responsable de l’empresa o el particular a acreditar,

davant l’Administració, l’existència d’una pòlissa d’assegurança de
contractació obligatòria.

14. Estudi de la nova producció normativa.
15. Subvencions: no demanar informació de la qual ja es disposa.
16. Consolidació del canal d’empresa (o similar).
17. Eliminació de tràmits (autorització d’instal·lacions d’aigua, autorit-

zació, classificació i registre d’establiments de restauració...).
18. Simplificació en la tramitació de l’avaluació ambiental.
19. Plataforma d’integració col·laboració administrativa (PICA).
20. Connexió telemàtica amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
21. Aplicació de la factura electrònica a la Generalitat i al seu sector

públic vinculat o dependent.
22. Connexió telemàtica amb el Registre Mercantil.
23. Millora del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI).
24. Simplificació de la tramitació d’ajuts i subvencions.
25. Racionalització de la demanda d’informació estadística a les empreses.

26. Unificar l’actuació administrativa en un procediment únic per a la
implementació de les energies renovables.

27. Inscripció en el registre de cooperatives i en el de societats laborals.
28. Finestreta única tributària.
29. Redacció d’una nova Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.
30. Autoritzacions de transport.
31. Accés telemàtic a la informació sobre titulats.
32. Tramitació telemàtica.
33. Modificar la normativa que regula la formalització de convenis.
34. Revisió dels silencis administratius.
35. Presentació de les diferents declaracions ambientals mitjançant la

Declaració ambiental unificada.
36. Simplificació de procediments de gestió de residus.
37. Procediment de comunicació electrònica d’altes dels contractes de

treball a través de la plataforma contract@.
38. Adaptació de continguts i formats dels cursos de Formació Ocupa-

cional (amb totes les matèries necessàries) per a l’obtenció de car-
nets professionals.

39. Simplificació de la documentació urbanística.
40. Targeta vitivinícola.
41. Revisió i unificació normativa en matèria de producció agrícola i ramadera.
42. Integració de serveis a les empreses.
43. Impuls dels formularis electrònics (e-formularis).
44. Impuls de les notificacions telemàtiques.
45. Introduir la possibilitat de fer pagaments per Internet quan es facin

tràmits telemàtics.
46. Plataforma de serveis de contractació pública.
47. Creació d’una eina en plataforma IP que configuri un mercat electrò-

nic global d’ofertes i demandes de treball.
48. Resolució en el frontal de tràmits de telecomunicacions.

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica del CEC

MESURES
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Primera aplicació del Nou Pla General de Comptabilitat
A partir del pròxim dia 1 de gener, totes les empreses hauran
d’aplicar per primera vegada el Nou PGC en els seus comptes
individuals. En aquest article es resumeixen els criteris que cal
tenir presents en el moment de preparar el balanç d’obertura
de l’1 de gener de 2008, d’acord amb el projecte de Reial
Decret pel qual s’ha d’aprovar el Nou PGC. 

APLICACIÓ RETROACTIVA DEL NOU PGC

Els criteris continguts en el Nou PGC hauran d’aplicar-se de
manera retroactiva en el balanç d’obertura del 2008: 
– Han de registrar-se tots els actius i passius el reconeixement

dels quals exigeix el PGC. 
– Han de donar-se de baixa tots els actius i passius no recone-

guts en el PGC. 
– Han de reclassificar-se els elements patrimonials d’acord

amb els criteris del PGC. 
– Tots els actius i passius s’han de valorar de conformitat amb

els criteris del PGC. La contrapartida dels ajustaments que
calgui realitzar en el balanç d’obertura serà una partida de
reserves, amb les excepcions que s’indiquen més endavant i
tret que, d’acord amb els criteris inclosos en el PGC, hagin
d’utilitzar-se altres partides del patrimoni net. 

EXCEPCIONS VOLUNTÀRIES A L’APLICACIÓ RETROACTI-
VA DELS CRITERIS DEL NOU PGC

L’empresa podrà aplicar excepcions a la regla general d’apli-
cació retrospectiva en el balanç d’obertura del 2008 als con-
ceptes següents:
– Diferències que sorgeixin en la primera aplicació de la con-

versió dels comptes anuals a la moneda de presentació.
– Transaccions amb pagaments basats en instruments de

patrimoni.
– Instruments financers. 
– Combinacions de negocis realitzats amb anterioritat. 
Per a l’elaboració del balanç d’obertura cal tenir en compte que: 
a) Es reconeixeran tots els actius i passius, amb excepcions que

afecten els actius, incloent el fons de comerç, i els passius
no reconeguts en el balanç de l’empresa adquirent d’acord
amb les normes comptables anteriors, i que tampoc com-
pleixen totes les condicions en aquest sentit en els comptes
individuals de l’empresa adquirida segons les normes del
PGC. En cas que procedís el reconeixement, els actius (dife-
rents del fons de comerç) i els passius, prèviament no reco-
neguts, es valoraran segons els criteris del PGC que
haguessin resultat d’aplicació en aquest moment en el
balanç individual de l’empresa. No obstant això, no es reco-
neixeran els actius financers i passius financers que es van
donar de baixa conforme a les normes anteriors. Qualsevol
canvi resultant es carregarà o s’abonarà contra reserves, lle-
vat que procedeixi del reconeixement d’un immobilitzat
intangible prèviament inclòs en el fons de comerç, en
aquest cas l’ajustament es farà reduint aquest fons. 

b) No s’inclouran els elements que no compleixin les condi-
cions per al seu reconeixement com a actiu o passiu segons
les normes del PGC, realitzant els ajustaments de la mane-
ra següent: 

– Els immobilitzats intangibles reconeguts anteriorment que
no acompleixin les condicions de reconeixement del PGC
s’ajustaran contra el fons de comerç. 

– La resta dels ajustaments es realitzarà contra reserves. 
c) No es modificaran les valoracions realitzades en els actius i

passius de les empreses participants en la combinació de
negocis, tret que en aplicació de les normes incloses en
aquest apartat procedís el reconeixement o la baixa d’al-
gun element patrimonial. En particular, el valor comptable
dels actius intangibles que haguessin estat reconeguts d’a-
cord amb els criteris anteriors i que tinguin una vida útil
indefinida, serà el seu valor en llibres en la data del balanç
d’obertura.

d) L’import del fons de comerç serà el seu import en llibres en
la data del balanç d’obertura, segons les normes anteriors.
L’amortització acumulada del fons de comerç es donarà de
baixa contra el mateix fons de comerç. 

PROHIBICIÓ DE L’APLICACIÓ RETROACTIVA DELS CRITE-
RIS DEL NOU PGC 

L’aplicació retroactiva dels nous criteris està prohibida quan
s’hagin donat de baixa actius o passius financers no derivats.
En el balanç d’obertura, excepte evidència objectiva d’error,
les estimacions haurien de ser coherents amb les realitzades
en el seu moment. En els actius no corrents i grups alienables
d’elements, mantinguts per a la venda i operacions interrom-
pudes s’aplicaran els nous criteris de manera prospectiva. 

INFORMACIÓ A INCORPORAR EN ELS COMPTES ANUALS
DEL 2008

S’haurà d’incorporar la informació següent: 
a) A efectes comparatius, l’empresa inclourà el balanç i el

compte de pèrdues i guanys aprovats de l’exercici anterior.
En la memòria s’inclourà una explicació de les principals
diferències entre els criteris comptables aplicats en l’exerci-
ci anterior i els actuals, així com la quantificació de l’impac-
te d’aquesta variació en el patrimoni net. S’inclourà una
conciliació a la data del balanç d’obertura. No obstant,
l’empresa podrà presentar informació comparativa de l’e-
xercici anterior adaptada al present PGC, per això prepararà
un balanç d’obertura d’aquest exercici precedent conforme
als nous criteris. En aquest cas, a més d’incloure una expli-
cació de les principals diferències de criteris comptables, es
quantificarà l’impacte que produeix aquesta variació en el
patrimoni net i els resultats. En particular, s’inclourà: 
– Una conciliació del patrimoni net en la data del balanç

d’obertura de l’exercici precedent. 
– Una conciliació del patrimoni net i dels resultats referida a

la data de tancament de l’últim exercici que van resultar
d’aplicació els criteris anteriors. 

b) També es facilitarà informació sobre el valor raonable dels
actius i passius financers, i sobre el reconeixement o rever-
sió del deteriorament d’actius. 

Oriol Amat
Catedràtic de la UPF i membre del Grup de Seguiment de la

Reforma comptable CEC-ACCID
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Adaptació a la nova Llei de Societats Professionals
1. Qui hi està obligat?
D’acord amb l’establert a la Llei 2/2007, de 15 de març, el crite-
ri per saber si una societat ha d’adaptar-se a la nova Llei de socie-
tats professionals és l’activitat que desenvolupa. Si una societat
desenvolupa una o diverses activitats professionals, queda sota
la regulació de la nova llei. S’entén per activitat professional la
que requereix titulació universitària i adscripció al col·legi profes-
sional corresponent, com és el supòsit dels economistes.
En conseqüència, els economistes que desenvolupen la seva
activitat per mitjà d’una societat, han d’adaptar-la a la nova
Llei de societats professionals. 

2. Què he de fer per adaptar la meva societat?
La Llei preveu que les societats professionals tinguin una configura-
ció determinada i que hauran d’acomplir certes obligacions formals.
És a dir, si una societat hi està obligada perquè desenvolupa
una activitat professional, haurà de fer els canvis necessaris
per acomplir el següent:

Denominació social
La denominació social haurà d’incloure la paraula “profes-
sional” o bé la seva forma abreujada “p”. 
Per exemple, passar de la denominació social Colecono-
mistes, S.L. a la denominació social Coleconomistes, S.L.P.
Objecte social
Se suggereix fer un esment de les funcions pròpies de l’e-
conomista previstes a l’Estatut Orgànic de la Professió. Per
exemple el següent: “Exercir les activitats i funcions recolli-
des en el Decret de la  Presidència del Govern 871/77, de
26 de abril, sobre l’Estatut Professional d’Economistes.”
Una societat professional únicament pot desenvolupar acti-
vitats professionals, sense que en puguin concórrer d’altres
no professionals.
Qualsevol activitat descrita a l’objecte social haurà de ser
exclusivament exercida per persones degudament col·legia-
des en la corporació corresponent. 
Administració de la societat
Les tres quartes parts dels administradors hauran de ser socis pro-
fessionals. En el cas que l’òrgan d’administració sigui unipersonal
o existeixi un conseller delegat, haurà de ser un soci professional.
Titularitat del capital social
Les tres quartes parts de les accions o participacions socials
hauran de ser titularitat de socis professionals.

3. Quin és el procediment adequat per fer-ho?
L’adaptació de les societats actuals i la constitució de les noves
societats s’haurà de fer per mitjà d’escriptura pública.
L’escriptura pública haurà de preveure totes les formalitats de
la seva forma societària (S.L., S.A...) i les següents:
– Identificació dels atorgants, expressant si són socis profes-

sionals o no.
– Col·legi professional al qual pertanyen els socis professionals.
– Activitats que formen l’objecte social.
– Identificació de les persones que s’encarreguen de l’admi-

nistració de la societat.
La condició de col·legiat s’acredita per mitjà d’un certificat que
emet el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

4. Quin termini tinc?
Fins al 15 de juny de 2008, per l’adaptació de les societats al
Registre Mercantil corresponent.
Si arribat el 15 de juny de 2008 la societat no s’ha adaptat, el
Registre Mercantil procedirà a tancar el full registral de la societat.
Si arribat el 15 de desembre de 2008 la societat no s’ha adap-
tat, la societat quedarà dissolta de ple dret, cancel·lant d’ofici el
Registre Mercantil les inscripcions relatives a la societat dissolta.

5. Si la meva societat acompleix tots els requisits, tinc
obligació de fer quelcom?
Efectivament, totes les societats obligades han de fer els trà-
mits per tal que el Registre Mercantil conegui que la societat
acompleix els requisits, informant dels punts previstos en la llei.

6. Puc contractar un professional per tal que realitzi tas-
ques diferents a les pròpies d’un economista?
La Llei no es pronuncia explícitament sobre aquest punt. De
manera específica únicament es diu que totes les activitats
descrites en l’objecte social hauran de ser exercides per perso-
nes degudament inscrites al col·legi professional correspo-
nent. No obstant l’anterior, de la lectura conjunta de diversos
articles de la Llei es desprèn que la voluntat d’aquesta és que
cadascuna de les activitats que componen l’objecte social de
la societat estigui emparada per un soci professional deguda-
ment habilitat. Aquesta interpretació es reafirma per l’obliga-
torietat que tenen les societats multidisciplinars d’inscriure’s
en els Registres de Societats Professionals  dels Col·legis  de
cadascuna  de les professions que constitueixin el seu objecte,
cosa que seria impossible si no hi hagués un soci per cada acti-
vitat professional que delimita el seu objecte.

7. És necessari que la societat i els professionals tinguin
contractada una pòlissa de responsabilitat civil?
Sí, tal com ho estipula la Llei en el seu article 11, apartat 3r. A
més, d’acord amb aquesta Llei, la societat és un nou tipus de
col·legiat, i per tant li és d’aplicació la continguda a la Llei de
col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.
Un cop vist que la societat ha de tenir una pòlissa de respon-
sabilitat civil professional, la qüestió que es planteja és saber si
el professional, soci o treballador, ha de tenir una pòlissa dife-
rent a la de la societat.
Segons el règim de responsabilitats previst a la Llei i segons el
que estipula la Llei de col·legis professionals de la Generalitat
de Catalunya, tot sembla indicar que efectivament cada pro-
fessional ha de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil
individual, a més de la que tingui la societat.

8. Tinc una societat d’auditoria inscrita al ROAC. Tinc
obligació d’adaptar-me?
La disposició addicional primera de la Llei indica que aquesta
Llei serà d’aplicació en el no previst en la normativa específica
sobre Auditoria de Comptes, i disposa que el registre profes-
sional en què s’han d’inscriure les societats d’Auditoria és el
ROAC, amb caràcter exclusiu.Per tant, si una societat única-
ment realitza tasques d’auditoria, tan sols és necessari que s’hi
adapti pel que fa a les formalitats descrites anteriorment.
Per contra, si la societat d’auditoria exerceix a més altres acti-
vitats professionals, serà necessari que acomplexi també la
resta de requisits que determina la Llei i que hem comentat
amb anterioritat (titularitat del capital social, administració de
la societat...).  Aquestes societats, a banda que han d’estar
inscrites en el ROAC, ho han d’estar en els col·legis professio-
nals que determinin la professió dels socis i l’objecte social de
la societat, ja que tenen la consideració de societats multidis-
ciplinars. Per actuacions professionals en matèria econòmica,
les actuals societats d’auditoria hauran d’estar inscrites a més
en el col·legi d’economistes que els correspongui per territori.

L’assessoria jurídica i la secretaria tècnica del Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya estan a la vostra disposició per aclarir-vos
els dubtes. No obstant això, us recomanem que us inscriviu,
mitjançant la pàgina web, a les sessions de resolucions de dub-
tes per a l’adaptació a la Llei de Societats Professionals.

Assessoria Jurídica del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Quadern de navegació
ECONOBLOGS

Fa uns mesos, en aquesta mateixa secció de l’Informatiu, us
avançàvem que el Col·legi estava treballant en la posada en
marxa de dos nous serveis en línia per als col·legiats. Doncs
bé, el primer d’ells ja està a punt de sortir, esperem que ho faci
a primers de novembre. Es tracta d’una plataforma de BLOGS
anomenada EconoBlogs en què els col·legiats que ho vulguin
podran tenir el seu blog personal, el qual podrà ser generalis-
ta o bé es podrà classificar en apartats de temàtica més espe-
cífica, i es podran crear tants apartats com calgui.

Aquest projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració de la
Comunidad de Profesionales Internet S.A. en tecnologia de
programari lliure.

LA TELEVISIÓ APOSTA PER INTERNET

Per seguir canals de televisió tant d’aquí com de la resta del
món, en directe i per Internet ja hi ha diferents possibilitats.
Per exemple, tenim VilawebTV (www.vilaweb.tv), que ofereix
diversos reportatges curts i a més facilita una relació de cade-
nes que emeten en directe via web (http://vilaweb.tv/?sec-
cio=cadenes). Zattoo (http://zattoo.com) és un servei gratuït
que mitjançant un programa que es descarrega des de la
mateixa web i s’instal·la en l’ordinador, permet veure canals
nacionals com Tele 5, Antena 3 o La Sexta, a part altres TV
europees (poloneses, alemanyes…). 

Joost (https://joost.com) ofereix TV per Internet però amb una gran
qualitat d’imatge, com també fan VeohTV (http://www.veoh.com)
o Babelgum (http://www.babelgum.com). I… si no podeu veure
la vostra sèrie preferida per problemes d’horari… la solució es
troba en webs com YendIt.com, TV-Links.co.uk, Sage6Fullero
o FreeMoviesCinema.com que ofereixen, a pantalla completa
i bona qualitat, sèries actuals, antigues i pel·lícules.

EINES PER AL PDF

Adobe ha aconseguit fer del pdf un estàndard, sobretot per
a la gestió de documents. Però sempre hi ha usuaris que vol-
drien anar més enllà i creen programes que estenen les fun-
cionalitats del format original. Alguns exemples són el PDF
Transformer (http://www.pdftransformer.com), que permet
editar aquest tipus de documents, PDF2text (http://
www.pdf2text.com) que converteix pdfs en text o xml i
BatchStamp (http://www.pdf-tools.com), que permet afegir
una mena de segells que garanteixen l'autenticitat del docu-
ment. Per cert, hi ha una mena de YouTube per a documents
pdf que es diu Scribd (http://www.scribd.com).

DOS ANYS DEL DOMINI .CAT

La Fundació puntCAT (http://www.domini.cat) ha obert un
fotobloc (http://www.domini.cat/fotobloc) per celebrar que el
passat 16 de setembre va fer dos anys que la ICANN va apro-
var el domini .cat. En aquest bloc tothom qui vulgui pot publi-
car fotografies relacionades amb el .cat. Ja n'hi ha de webs
que fan servir el .cat, i fins i tot de Vint Cerf, president de la
ICANN i un dels pares d'Internet, amb un davantal de la Fun-
dació puntCAT. 

Des de fa dos anys el nombre de dominis .cat ha crescut molt:
ara n'hi ha més de vint-i-quatre mil, de registrats. La Fundació
puntCAT també destaca el nombre de documents indexats a
webs amb domini .cat, que ja és de quatre milions. Això fa del
.cat el cinquè domini del món amb un nombre més alt de
documents per domini.

Dels dominis registrats, el 55% corresponen a empreses, el
30% a particulars i el 15% queda a les administracions
públiques.

TORNA EUDORA

Eudora (http://www.eudora.com) va ser un dels primers pro-
grames amb interfície gràfica per gestionar el correu electrò-
nic, però ja fa una temporada que l'empresa que l'explotava
va deixar de vendre'l i actualitzar-lo. Ara, però, se n’ha fet
càrrec la Fundació Mozilla (http://www.mozilla.org), la
mateixa que fa i distribueix el navegador Firefox i el progra-
ma de correu electrònic Thunderbird. De moment, ja us
podeu descarregar gratuïtament la primera versió beta d'Eu-
dora 8.0 feta per Mozilla des de http://wiki.mozilla.org/Pene-
lope_Releases.

INTERNOSTRUM

Diccionari i traductor del català al castellà i del castellà al
català. Funciona en línia en una versió reduïda però tenen
altres versions més completes accessibles des de la seva web
previ registre. InterNostrum és un projecte desenvolupat per la
Universitat d’Alacant i també permet posar una adreça web i
que en tradueixi el contingut (llevat dels gràfics) o fer servir un
xat amb traducció instantània.

Departament d’Informàtica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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El concepte d’eficiència en el marc d’una assignació capitativa 
de recursos econòmics a la Sanitat
El model d’assignació capitativa de recursos en base
territorial que s’està desplegant a Catalunya té per
objectiu afavorir la coresponsabilitat, el contínuum assis-
tencial i la integració de l’atenció sanitària, la salut públi-
ca i l’atenció a la dependència.

Suposa passar d’una optimització individual dels con-
tractes que actualment tenen els centres de la xarxa
sanitària d’utilització pública amb el Servei Català de la
Salut a una optimització de recursos en el territori.

Aquest nou context obre també noves perspectives
d’anàlisi en la gestió dels riscos, sistemes d’avaluació per
objectius i resultats de salut… però alhora una sèrie de
qüestions que generen debat i que han d’ajudar en la
definició i la implementació del model.

És per això que el 21 de juny, i en el marc de la Comissió
d’Economia de la Salut del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, es va fer un dinar col·loqui amb uns vint pro-
fessionals per encetar aquest debat.

Quines qüestions es van plantejar i quines aportacions es
van fer?

Qüestions que es plantegen com a possibles canvis de
paradigmes? 

La coresponsabilitat col·lectiva en la gestió d’uns recur-
sos territorials afectarà el comportament individual de les
institucions? Quin serà el nou concepte d’eficiència i pro-
ductivitat per als gestors dels centres sanitaris? L’admi-
nistració sanitària està legitimada per actuar sobre els
nivells de productivitat dels proveïdors? I sobre la solvèn-
cia econòmica dels centres per garantir la sostenibilitat
del sistema?

Com afectarà aquest nou model de contractació la ges-
tió del sistema? Quines capacitats de gestió directa de flu-
xos on line i no ex-post es preserva l’administració per
garantir l’equitat d’accés? Com fer compatibles els siste-
mes d’avaluació per resultats de salut del sistema amb els
sistemes d’informació dels proveïdors que han d’afavorir
l’eficiència productiva, la gestió clínica i el benchmarking?

De la discussió i el debat sobre aquestes qüestions i d’al-
tres van sortir reflexions, idees, propostes…

Per què assignació territorial i no assignació per grups de
població o fins i tot assignació per persona amb la idea
d’un gestor de salut que actua com a asseguradora?

No és incompatible un sistema d’assignació en base terri-
torial amb el manteniment dels actuals sistemes de paga-

ment a proveïdors en base a una activitat o procés realit-
zat i uns preus establerts. Cal continuar avançant en la
definició de productes i en la identificació de costos i
preus. És important no visualitzar en la pràctica els siste-
mes d’assignació territorial en sistemes de pressupostació.

El model d’organització sanitària integral, que integra en
una mateixa entitat diferents línies de prestació assisten-
cial (primària, hospitalització d’aguts, sociosanitari, salut
mental…) és un model que afavoreix l’eficiència dels sis-
temes d’assignació territorial de recursos.

És important engegar nous models partint d’unes bones
condicions d’èxit, com per exemple que l’ICS jugui en
aquest procés en condicions similars a la resta de proveï-
dors sanitaris i que els sistemes d’informació permetin
gestionar el projecte i garantir la credibilitat de les assig-
nacions i l’avaluació dels resultats. 

Un projecte d’aquest tipus suposa un canvi cultural en el
sentit de compartir objectius i informació entre proveïdors
casant els objectius estratègics de cada institució amb
objectius de sistema (històries clíniques compartides...).

D’aquest parell d’hores de debat es dedueix, com passa
amb la major part de temes, que l’important és tenir
clar els objectius i no sacralitzar els instruments, asse-
gurar les condicions d’èxit i sobretot ser conscients de
fins on estem disposats a modificar coses i ser capaços
d’assumir-les.

Roser Fernández
Membre de la Comissió d’Economia de la Salut

Comissió d’Economia de la Salut

“La nova Llei de l’ICS 
en el marc de la política
sanitària”

Ponent: Francesc Jose Maria
Director gerent de l’ICS

Hora: 19.30              Lloc: Sala d’Actes

29 de novembre de 2007

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C

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

de Catalunya





No
tic

ia
ri 

fis
ca

l

2. Deducció per reinversió en beneficis extraordinaris

S’ha modificat la deducció per reinversió de beneficis extraordi-
naris. La nova redacció és aplicable amb efectes en els períodes
impositius que s’hagin iniciat a partir de l’1 de gener de 2007.

Elements patrimonials transmesos susceptibles de generar
rendes
– Els pertanyents a l’immobilitzat material o intangible i inver-

sions immobiliàries afectes a les activitats econòmiques i
que hagin estat en funcionament almenys un any durant
els tres anys anteriors a la seva transmissió.

– Valors representatius de la participació en el capital d’altres
societats sempre que la participació suposi més del 5% del
mateix.

Caldrà distingir dos supòsits:
a) L’entitat participada posseeix elements no afectes a activi-

tats econòmiques en més del 15%, cas en el qual la deduc-
ció no s’aplicarà sobre la part de renda obtinguda que es
correspongui en proporció als béns no afectes.

b) L’entitat participada té elements no afectes a activitats econò-
miques, cas en el qual no s’aplica una regla de proporció. 

Elements patrimonials objecte de la reinversió
– Els pertanyents a l’immobilitzat material, intangible o a

inversions immobiliàries afectes a les activitats econòmi-
ques. L’entrada en funcionament d’aquests elements
s’haurà de realitzar en el termini de reinversió.

– Valors representatius de la participació en el capital d’altres
societats sempre que la participació suposi més del 5% del
mateix.

S’estableixen limitacions anàlogues a les previstes en el punt
precedent en el relatiu percentatge d’elements no afectes a
activitats econòmiques.

3. Actius amortitzables fiscalment: material, intangible i
inversions immobiliàries

– Comptablement estan subjectes a amortització l’immobilitzat
material, l’immobilitzat intangible amb vida útil definida i les
inversions immobiliàries. Per ajustar a la norma fiscal aques-
tes tres categories d’actius amortitzables s’ha modificat l’ar-
ticle 11 del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats.

Resum dels principals aspectes fiscals que es deriven de 
la Llei 16/2007 de reforma i adaptació de la Legislació Mercantil
en matèria comptable per a la seva harmonització internacional
amb base a la normativa de la Unió Europea
L’adequació de la normativa mercantil i comptable espanyola a la legislació europea s’ha portat a terme
mitjançant la Llei 16/2007, de 4 de juliol (BOE 5/07/2007). Aquesta modifica el Codi de Comerç, la Llei de
Societats Anònimes, la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada i el Text Refós de la Llei de l’Impost
sobre Societats, i autoritza expressament el Govern a aprovar, mitjançant Reial Decret, el nou Pla Gene-
ral de Comptabilitat.

En determinar-se la base imposable de l’Impost sobre Societats a partir del resultat comptable corregint
aquest segons com ho disposa la normativa fiscal, el legislador ha cregut convenient modificar la norma-
tiva fiscal en els aspectes següents: adaptant la terminologia tributària als nous termes comptables per
aclarir la possibilitat de deducció per alguna partida, possibilitant que es pugui seguir deduint de mane-
ra sistemàtica el valor d’alguns intangibles sense vida definida. Finalment, s’ha aprofitat l’ocasió per
introduir alguna modificació que té a veure amb la reforma comptable.

Principals modificacions:

1. S’actualitzen els límits per a la formulació abreviada del Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i l’Estat de Can-
vis en el Patrimoni Net de l’exercici (ECPN)

Fins al 2007 A partir del 2008

Balanç i ECPN abreviats Actiu < 2.373.997,81 e 2.850.000 e

Xifra de negoci < 4.747.995,63 e 5.700.000 e

Nombre mitjà de treballadors < 50 50

Compte de Pèrdues  i Guanys abreviat Partides d’actiu < 9.495.991,25 e 11.400.000 e

Xifra de negoci < 18.991.982,50 e 22.800.000 e

Nombre mitjà de treballadors < 250 250



– Es permet la deducció fiscal del preu d’adquisició del
Fons de Comerç, amb un màxim anual del 20% del seu
import sense que aquesta deducció de despesa es trobi
condicionada a la seva comptabilització, en pèrdues i
guanys. Com a requisits s’exigeix que s’hagi adquirit a
títol onerós, que no s’adquireixi a una entitat del grup i
que es doni una reserva indisponible en l’exercici, o si no
es pot amb els primers beneficis obtinguts per l’import
fiscalment deduïble.

– Es permet la deducció fiscal del 10% del valor dels immo-
bilitzats intangibles amb vida útil definida, encara que
probablement aquests elements no siguin amortitzables.
La deducció es condicionarà a l’acompliment dels dos pri-
mers requisits exigits per a la deducció del fons de comerç
(adquisició a títol onerós i a empreses que no siguin del
grup).

4. Operacions d’arrendament financer (leasing):

El tractament fiscal es remet al tractament comptable,
entenent-se que una operació és d’arrendament financer
quan l’import a pagar per l’exercici de l’opció de compra
és inferior a l’import resultant de minorar el valor de l’ac-
tiu en la suma de les quotes d’amortització màximes que
correspondran a aquest dins del temps de la durada de la
cessió.

5. Pèrdues per deteriorament de valors no cotitzats:

Es mantenen en termes semblants als actuals la limitació a la
deduïbilitat fiscal a la provisió per depreciació de la cartera de
valors.

La nova redacció fiscal disposa que la deducció en concepte
de pèrdues per deteriorament dels valors no cotitzats no
podrà excedir la diferència entre el valor dels fons propis a l’i-
nici i al final de l’exercici, amb la novetat que s’ha substituït la
referència al valor teòric per una remissió als fons propis de
l’entitat participada.

6. Provisions:

El nou tractament de les provisions comptables ha obligat a
modificar el seu actual tractament fiscal. No tindran la con-
sideració de deduïbles:
– Les provisions derivades de les obligacions implícites o tàcites.
– Les despeses relatives a retribucions o prestacions al perso-

nal, amb l’excepció de les contribucions dels promotors a
plans de pensions i a sistemes alternatius.

– Els relatius als costos de compliment de contractes que exce-
deixin els beneficis econòmics que se n’esperen.

– Els derivats de reestructuracions, amb l’excepció dels relatius
a obligacions legals o contractuals i no merament tàcites.

– Els relatius al risc de devolucions de vendes.
– Les despeses de personal que es corresponguin amb despe-

ses basades en instruments de patrimoni utilitzades com a
fórmula retributiva als empleats. Aquestes despeses seran
deduïbles en el període impositiu en què s’entreguin aquests
instruments.

Les despeses provisionades que no haguessin estat fiscalment
deduïbles s’aplicaran en la base imposable de l’impost quan la
provisió s’apliqui a la seva finalitat.

7. Regles de valoració: Es produeixen modificacions 
en les regles de valoració de l’I.S.

– S’elimina la regla especial de valoració d’accions pròpies, ja
que amb la nova normativa mercantil no es registren com
actius financers ni incideixen en Pèrdues i Guanys.

– Els reajustaments a valor raonable imputats directament
al patrimoni net i no a Pèrdues i Guanys, no tindran efec-
tes fiscals.

– Ajustaments per depreciació monetària: En la transmis-
sió d’immobles, per a determinar el guany o la pèrdua patri-
monial, els coeficients de correcció monetària seran
aplicables al valor d’adquisició dels elements classificats com
d’immobilitzat material o actius no corrents mantinguts per
a la venda, però la norma no es refereix a les inversions
immobiliàries a les quals, en cas d’alineació, no s’aplicaran
els coeficients de correcció monetària.

8. Reducció d’ingressos procedents de determinats
actius intangibles

Els ingressos per la cessió de determinats intangibles s’in-
tegraran en la base imposable al 50% amb les següents
condicions:
– Ha de tractar-se de la cessió d’ús o d’explotació de patents,

dibuixos o models,  plans, fórmules o procediments secrets,
de drets sobre informacions relatives a experiències indus-
trials, comercials o científiques.

– La reducció NO és aplicable a marques, obres literàries, cien-
tífiques o artístiques incloses les pel·lícules cinematogràfi-
ques, drets personals (cessió dels drets d’imatge), programes
informàtics, equips industrials, comercials o científics, ni de
qualsevol altre dret o actiu diferent dels relacionats en l’a-
partat anterior.

– La cedent ha de ser l’entitat creadora de l’actiu.
– La reducció no serà aplicable a partir del període impositiu

següent a aquells en què els ingressos superin el cost de l’ac-
tiu creat multiplicat per sis.

– La cessió pot fer-se a entitats residents o no residents (llevat
de paradisos fiscals), i a vinculades sempre que no generi
una despesa deduïble a la cedent.

9. Incentius fiscals a les empreses de dimensió reduïda

Els canvis més rellevants són els que segueixen:
– S’especifica la relació de les persones físiques quant a la seva

identificació en la integració del grup de societats amb
referència explícita al cònjuge (que no té civilment la consi-
deració de parent).

– S’afegeixen referències explícites a les inversions immobilià-
ries juntament amb els elements nous de l’immobilitzat
material als efectes que els sigui aplicable la llibertat d’a-
mortització.

– Els elements nous d’immobilitzat material, intangible i les
inversions immobiliàries posats a disposició en el període
impositiu que s’acompleixin les condicions de l’article 108
podran duplicar l’amortització.

– S’accepta la deducció en un 150% sobre el límit anual de
deducció dels elements de l’immobilitzat intangible tant per
als qui tinguin una vida útil definida com per als qui no la
tinguin.

Ricard Viña Arasa
Assessor fiscal del Col·legi
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18 de setembre

Sessió temàtica Nou pla general comptable
i aspectes fiscals, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec de
José Manuel Lizanda Cuevas, cap d’Unitat
Regional d’Inspecció de l’AEAT.

18 de setembre

Junta de Govern ampliada amb els vice-
presidents de les comissions de treball a
Tarragona.

20 de setembre

VII Jornada Tècnica d’Auditoria “L’audito-
ria, professió d’avantguarda”, organitzada
per la Secció del REA a Catalunya.

20 de setembre

Curs d’Excel avançat,1a edició, organitzat
per la seu de Girona del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec de Rafa-
el Llarena i Carlos Barroeta, experts en
cursos de formació d’Excel i Access d’Au-
dinfort S.L.

21 de setembre

Curs d’Excel avançat,2a edició, organitzat
per la seu de Girona del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec de Rafa-
el Llarena i Carlos Barroeta, experts en
cursos de formació d’Excel i Access d’Au-
dinfort S.L.

27 de setembre

Curs de Societats Professionals, organitzat
per la seu de Girona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec d’Arantxa
Tobaruela, advocada, associada sènior de
Garrigues Abogados y Asesores Tributa-
rios. Es va realitzar a l’Hotel Carlemany de
Girona.

2 d’octubre

Sessió temàtica Modificacions en el Regla-
ment d’Inspeccions Tributàries, organitza-
da per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec de Enrique Seoanes, cap de gestió
de la unitat regional de grans empreses i
inspector regional adjunt de la dependèn-
cia regional de Catalunya de l’AEAT.

4 d’octubre

Tertúlia:Patents i accés als medicaments, orga-
nitzada per la Comissió d’Economia de la
Salut, a càrrec de Joan Ramon Borrell, pro-
fessor titular de la Universitat de Barcelona.

4 d’octubre

Conferència sobre Els sistemes d’informa-
ció i l’aplicació de la LOPD Llei Orgànica
de Protecció de Dades, organitzada per la
Comissió d’organització i sistemes d’infor-
mació, a càrrec d’Irene López López,
gerent de Logic Data Consulting, S.L. La
conferència es va fer a l’edifici IDEC.
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8 d’octubre

Presentació del número 55 de la Revista
Econòmica de Catalunya dedicat a Res-
ponsabilitat Social Corporativa i bon
govern de l’empresa, organitzada per la
Revista Econòmica de Catalunya a càrrec
d’Antoni Argandoña de IESE i Francisco
Martín Villanueva de MRW.

10 i 11 d’octubre

Resolució de dubtes en relació a l’adapta-
ció de les actuals societats de professionals
a la Llei 2/07 de Societats Professionals,
organitzat per la Junta de Govern, a càrrec
de l’assessor jurídic del Col·legi.

Documents de treball a disposició 
dels col·legiats

En aquest període s’ha posat a disposició dels membres del Col·legi

d’Economistes de Catalunya la documentació següent, que podeu

trobar a la pàgina web del Col·legi, en l’apartat corresponent:

– Documentació aportada per José Manuel Lizanda Cuevas, cap d’U-

nitat Regional d’Inspecció de l’AEAT, amb motiu de la sessió temà-

tica Nou pla general comptable i aspectes fiscals, organitzada per

la Comissió d’Assessors Fiscals el passat 18 de setembre.

– DVD amb la gravació de la sessió temàtica Nou pla general comp-

table i aspectes fiscals, organitzada per la Comissió d’Assessors Fis-

cals el passat 18 de setembre.

– Documentació aportada per Joan Ramon Borrell, professor titular

de la Universitat de Barcelona, amb motiu de la sessió temàtica

Patents i accés als medicaments, organitzada per la Comissió d’E-

conomia de la Salut el passat 4 d’octubre.

– Documentació aportada per Enrique Seoanes, cap de gestió de la

unitat regional de grans empreses i inspector regional adjunt de la

dependència regional de Catalunya de l’AEAT, amb motiu de la

sessió temàtica Modificacions en el Reglament d’Inspeccions Tri-

butàries, organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals el passat

2 d’octubre.

La planificació
econòmica 
i financera
Elaboració i posada en pràctica 
del pla de gestió operatiu

Director de l’Àrea:
Rafael García, economista. Director econòmic 
i financer. Clíniques de Catalunya. Grup l’Aliança

Professor:
Ramon Vidal, analista d’Inversions i professor d’ESADE

27 i 28 de novembre; 4, 5, 11 i 12 de desembre 2007

Àrea d'Economia Financera Àrea
d'Economia Financera Àrea d'E-
conomia Financera Àrea d'Econo

Programa
d’especialització
en control de gestió
La moderna funció del controller

Professorat:
Manel Carpio, gerent d’ERS de Deloitte

Joaquim Catalán, economista i advocat. Director
financer i jurídic d’Inverness Medical Ibérica, SA

Rafael García, economista. Director econòmic 
i financer. Clíniques de Catalunya. Grup l’Aliança

Francesc Rosés, economista. Conseller delegat 
de Decision Metrics

Del 24 de gener al 12 de juny de 2008

Àrea de Control de Gestió Àrea de
Control de Gestió Àrea de Control
de Gestió Àrea de Control de
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Inversiones en TIC 
y estrategias 
de crecimiento 
empresarial

Autors: Esteban García Canal, 
Álex Rialp Criado, Josep Rialp Criado

Editat per: Centre d’Economia Industrial

En el estudio identificamos tres bloques
de razones diferenciadas para invert i r
en Internet y TIC: mejorar la eficiencia
intern a  d e  l a  empresa , mejorar la
atención a los clientes actuales y defi-
nir nuevos mercados y nuevas oportuni-
dades de negocio. 

De hecho, cabe plantear que existen
tres estadios en la creación de valor con
la adopción de las TIC: un primer esta-
dio donde se utilizan únicamente para
mejorar la eficiencia, un segundo esta-
dio donde además se busca aprovechar-
las para fidelizar a los clientes y un
tercer estadio donde, además de las dos
ventajas anteriores, se utilizan las inver-
siones en TIC para atraer a nuevos
clientes y explotar nuevas oportunida-
des de negocio.
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Hemeroteca

Creación de Empresas
paso a paso 2007
Autor: Ferran Todolí Cervera

Edita: CISS

Anuario con un enfoque eminentemente
práctico, que detalla el procedimiento y
trámites a seguir en la creación de todo
tipo de empresas y sociedades. En un
único volumen, todas aquellas materias de
índole mercantil, fiscal, laboral y seguridad
social que afectan a la creación de empre-
sas. No sólo se tratan materias de diversa
índole sino que también se analizan nor-
mas de ámbito estatal, autonómico y foral. 

La obra está estructurada en tres partes: la
primera se centra en la elección de la forma
jurídica, sus características esenciales y nor-
mas de funcionamiento, sus obligaciones
periódicas, ventajas e inconvenientes y
modelo de formulario de estatutos.

La segunda detalla el procedimiento y
los trámites constitutivos en los diferen-
tes organismos: Agencia Tributaria,
Ayuntamiento, Administración Autonó-
mica, INEM, Tesorería de la Seguridad
Social, Registro Mercantil, Registro de
Industria, de la Propiedad Industrial,
etc. Estos trámites se acompañan de los
modelos a utilizar. 

La tercera es un compendio de reglas
básicas de funcionamiento en el que se
tratan, fundamentalmente, aquellas mate-
rias de índole fiscal y Seguridad Social
que se van a necesitar para la toma de
decisiones.

Tendències en comerç i
inversió mundial:
Catalunya 
en el context global
Editat: Consorci de Promoció Comercial
de Catalunya, COPCA
Departament d’Innovació, 
Universitat i Empresa
Generalitat de Catalunya

Els últims anys l’acceleració del canvi s’ha
manifestat en múltiples àmbits socials i
econòmics. 

Aquest fenomen tampoc no ha passat
desapercebut en els fluxos de comerç
internacional i inversió directa a l’estranger. 

Un dels canvis més destacats és l’apari-
ció de grans potències emergents al con-
tinent asiàtic, que guanyen gradualment
posicions i capacitat de decisió respecte
a les economies més desenvolupades. 

La inversió estrangera directa (IED) als
països en desenvolupament creix a ritmes
superiors que als països desenvolupats. la
Xina i els Estats Units se situen al capda-
vant de les destinacions preferents. 

Les fusions i adquisicions continuaran
representant més del 50% de la IED.
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Entitats col·laboradores

Agenda novembre 2007
ORGANITZA DIA HORA LLOC

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

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

•20 de novembre 16.00 h A-1
Cicle sobre el tancament comptable i fiscal de l’exercici 2007

•20 de novembre 16.00 h A-1
Tancament comptable de 2007 abans de l’Impost sobre societats. 
Preparació de la informació i revisió de criteris comptables.

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

•26 de novembre 18.00 h Sala d’Actes
Seminari de fusions, escissions, aportacions  
d’actius i bescanvi de valors

•27 de novembre 9.30 h IDEC
Nou Pla General de Comptabilitat: 
principals novetats (15a ed) (places exhaurides)

•27 de novembre 9.30 h A-1
La planificació econòmica i financera. 
Elaboració i posada en pràctica del pla de gestió operatiu

•29 de novembre 16.00 h Sala d’Actes
Planificació fiscal del tancament de l’exercici 2007

•14 de novembre 19.00 h Sala d’Actes
Presentació de l’estudi: 
“La inflación diferencial en la economía española” 
Editat per el Centre d’Economia Industrial

•20 de novembre 19.30 h Sala d’Actes
“Projecte de RD que desenvolupa mesures 
per a la prevenció del frau fiscal i modificacions 
del Reglament de l’Impost de Societats”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

•28 de novembre 18.00 h Auditori 
“Principals novetats en la Reforma Mercantil, de Cosmo 
en el nou Pla General de Comptabilitat Caixa
i la seva incidència en l’Impost de Societats”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

•29 de novembre 19.30 h Sala d’Actes
“La nova Llei de l’ICS en el marc de la política sanitària”

•22 de novembre 19.00 h Sala d’Actes
Presentació del monogràfic de comptabilitat i direcció nº 5: 
“Creació d’empreses”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi
Als assistents membres de l’ACCID se’ls donarà gratuïtament un exemplar del monogràfic

•6 de novembre 18.30 h Facultat
“La cultura com a motor econòmic d’Econòmiques
a Girona” de Girona

•6 de novembre 19.00 h Seu Col·legi
“La Lleida del futur: model de desenvolupament Lleida 
econòmic de la ciutat i de la seva àrea d’influència”

•6 de novembre 19.00 h Cambra
“Mercat immobiliari: de Comerç,
present i expectatives de futur” de Tarragona

•15 i 21 de novembre 10-14 h/16-20 h Seu Col·legi 
Curs Nou Pla General Comptable Tarragona

•20 de novembre 18-20 h Col·legi Advocats
Jornada Administració Concursal de Tarragona

•28 de novembre 16-19.30 h Seu Col·legi
Curs de Tancament Fiscal de Tarragona

AULA 
D’ECONOMIA

CONJUNTAMENT
AMB EL CENTRE
D’ECONOMIA
INDUSTRIAL 

COMISSIÓ 
D’ASSESSORS 
FISCALS 

COMISSIÓ 
D’ASSESSORS 
FISCALS I DE
COMPTABILITAT

COMISSIÓ 
D’ECONOMIA
DE LA SALUT

COMISSIÓ DE
COMPTABILITAT
I ACCID

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA
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