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l darrer informatiu signava l’editorial com Joan B. Casas, membre de la Junta de Govern i no com a degà del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, com estableixen els estatuts. Com us vaig dir, els motius que m’impulsaren ho eren tant per respecte a la
figura de l’Artur Saurí com pel fet que abans d’utilitzar públicament el càrrec, com preveuen els Estatuts, tingués la ratificació de tots
els membres de la Junta de Govern. Convé, doncs, informar-vos en primer lloc de com ha anat aquest procés.

Tot just tornant de vacances, el 2 de setembre, va haver-hi una reunió de la Junta de Govern del Col·legi en què els seus membres em
donaren suport, ratificant-me com a degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya pel que resta de mandat, així com també ho van fer
amb Joan Ràfols, vocal primer de la Junta de Govern, nomenant-lo, com també preveuen els estatuts del Col·legi, vicedegà. El dimarts 16
de setembre va tenir lloc una altra reunió de la Junta de Govern, aquest cop ampliada amb els vicepresidents de les Comissions de Treball,
en què vaig poder exposar les principals línies d’actuació del Col·legi per aquest mandat, fruit del programa electoral que va presentar l’actual
Junta de Govern en prendre possessió del càrrec, “Hem de fer professió i hem de fer col·legi”, i de les concrecions al mateix que la Junta
ha fet en aquest primer any i mig de mandat. En resum, comentar-vos que a més de l’actuació d’aconseguir una major vinculació i par-
ticipació dels col·legiats, sobretot a través de les Comissions de Treball, que ja vaig esmentar en el darrer informatiu, s’ha d’afegir-hi les
actuacions de potenciar la marca i prestigiar la institució, potenciar encara més les activitats de formació tant dins de l’Aula d’Economia
com a través de les conferències i sessions de treball que organitzen les diverses comissions de treball, i la de dissenyar i potenciar tota una
sèrie de serveis que proporcionin als col·legiats un avantatge competitiu pel fet de ser-ho. Però cal realitzar aquestes actuacions sense
oblidar que, quan sigui necessari, el col·legi també ha d’adoptar una posició corporativa en defensa de la professió.

Fa pocs dies vam donar a conèixer els resultats de l’enquesta Situació Econòmica Tardor 2008, data en què es compleixen set anys de la
primera enquesta “Situació Econòmica”. En aquesta edició hi han participat gairebé 1.300 col·legiats, més d’un 20% del total, fet que demostra
la preocupació que tots tenim amb relació a l’actual situació econòmica actual com també de la resta del món. Els resultats de l’enquesta ens
indiquen, com ja preveien les anteriors edicions, que darrerament les expectatives i la confiança dels economistes s’han continuat deteriorant
de forma generalitzada, cosa que es preveu que s’intensifiqui en els propers mesos, i que els economistes creiem que els problemes empresarials
més urgents als quals les autoritats han de fer front el més aviat possible són l’accés al crèdit i la feblesa de la demanda.

El tractament de l’actual situació econòmica ha estat un dels temes que ha preocupat la Junta de Govern i aquesta hi ha dedicat temps
en les seves reunions, convençuts que la societat catalana espera que els economistes ens pronunciem al respecte des de la visió de neu-
tralitat i professionalitat que ens caracteritza. Així, una de les primeres actuacions que la Junta de Govern ha acordat és l’organització
d’una jornada per tal de tractar amb un to didàctic però rigorós l’actual crisi econòmica, quines són les seves causes i possibles solucions.
Ja rebreu properament informació detallada d’aquesta jornada.

També amb motiu de la Jornada dels Economistes d’enguany, la Junta de govern ha donat a conèixer una nota d’opinió, que trobareu
íntegrament en les pàgines d’aquest informatiu, en què s’afirma que l’actual crisi financera no ens ha d’amagar els veritables reptes de
futur que té Catalunya, que exigeixen actuacions decidides i urgents, i que el futur de l’economia catalana passa per continuar sent un
país d’empreses, competitives i productives.

També recentment hem donat a conèixer els resultats de l’Índex d’Expectativa Borsària dels Economistes (IEBE), que coordinen Mont-
serrat Casanovas i Alfons Fernández, corresponents al darrer trimestre d’enguany, i que també podeu trobar en aquest informatiu. Així,
l’IEBE d’aquest quart trimestre del 2008 ens indica que, segons la previsió que fan els experts, a 31 de desembre l’IBEX 35 se situarà a
l’entorn dels 11.000 punts, tot i que els experts afegeixen que la incertesa continua estant present i la crisi de confiança en els mercats
financers podria fer que l’IBEX 35 arribés a un mínim de 10.300 i, des d’una visió optimista, se situés a l’entorn dels 12.000 punts.

Com a conseqüència de l’actual situació econòmica, el projecte de la construcció de la nova seu haurà de sofrir una moratòria fins
que no tinguem garanties que l’actual seu del Col·legi es pugui vendre en el temps i en la quantitat que es va fixar. L’actual situació del
mercat immobiliari no garanteix que puguem vendre l’actual seu en el temps i per la quantitat que es va pressupostar, i que estava d’acord
amb el preu que en aquells moments fixava el mercat.

Com recordareu, quan la Junta de Govern va presentar a l’Assemblea de Col·legiats el projecte de construcció de la nova seu, us vam informar
que el finançament se sustentava en els excedents realitzats en anys anteriors, amb altres ingressos que el col·legi podia aconseguir, amb la
venda de l’actual seu del Col·legi i amb un endeutament a llarg termini que s’amortitzaria mitjançant els excedents d’exercicis futurs. A més,
la Junta de Govern va establir el seu compromís de no finançar la nova seu amb derrames de col·legiats o a través de quotes extraordinàries.

Finalment, informar-vos que quan rebreu aquest informatiu ja haurà tingut lloc la tretzena edició de la Jornada dels Economistes i el
corresponent Sopar dels Economistes. En el proper informatiu us donarem més detalls de les conclusions i el desenvolupament de les
diverses sessions de treball. En aquest informatiu solament us avançarem que en el Sopar dels Economistes vam realitzar l’acte d’ho-
menatge al degà Artur Saurí, nomenant-lo Col·legiat de Mèrit a títol pòstum, 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 Jorge Lasheras; el reconeixement al despatx professional de l’any, 
als col·legiats Agustí Jover, Pere Lleonart i Marçal Tarragó; i el reconeixement als millors estudiants de les facultats d’economia de
Catalunya que han acabat els estudis el curs 2007-08.
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Amb motiu de la JORNADA DELS ECO-
NOMISTES 2008, la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya vol
fer públic el següent:
– l’actual crisi financera no ha d’amagar els

veritables reptes de futur que té Cata-
lunya, que exigeixen actuacions decidi-
des i urgents

– el futur de l’economia catalana passa per
continuar sent un país d’empreses, com-
petitives i productives.

– Actualment, l’economia internacional viu
moments difícils. La globalització ha estès
la crisi financera a tot el món, provocant
una situació sense precedents a la història.
L’explosió de la bombolla immobiliària,
un endeutament familiar poc racional,
l’augment dels tipus d’interès, unes pràc-
tiques financeres poc ètiques i la manca
d’un marc regulatori apropiat per al sis-
tema financer, entre d’altres, han situat
les economies occidentals al caire del
col·lapse, i, el que és més important, han
creat una greu crisi de confiança en el
món empresarial i en els seus ciutadans.

– Davant d’aquest panorama, les accions
preses pels diversos governs i, especial-
ment, l’actuació conjunta dels països 
europeus ha permès injectar una major
credibilitat a les societats dels països des-
envolupats, que sembla, pel moment,
donar resposta a una part del problema.

Cal esperar a veure com avancen els es-
deveniments, però és molt probable que
sigui necessari prendre noves mesures
que ajudin a redreçar la situació. En
qualsevol cas, la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya té la
seguretat que se superarà la crisi, encara
que, certament, el marc econòmic i finan-
cer que es crearà amb posterioritat a
aquesta serà diferent a l’existent en el
passat. Entre d’altres, hem d’esperar:
– una major regulació, control i supervi-

sió del sistema financer, que donarà
més transparència i confiança;

– una nova calibració del risc econòmic i
financer, més ajustada i discriminatòria;

– un fort ajustament de l’estructura ban-
cària i de les caixes d’estalvi, així com
de determinats sectors d’activitats, en
particular la construcció;

– una millor qualitat i fiabilitat de la in-
formació economicofinancera de les
empreses i dels bancs i caixes d’etalvis,
responent a criteris de major fiabilitat;

– una nova cultura social, més procliu a
l’austeritat i l’estalvi.

– Aquesta crisi financera està afectant du-
rament l’anomenada economia real, in-
tegrada per activitats primàries, industrials
i de serveis. En un entorn de manca de
confiança i d’una reduïda liquiditat fina-
cera, els sectors productius pateixen crua-
ment d’una manca de recursos necessaris

per cobrir les seves activitats corrents i els
seus projectes d’inversió. Això està pro-
vocant un autèntic col·lapse de les empre-
ses, que, fins i tot, no poden donar resposta
a les seves comandes. De fet, la crisi ma-
nifesta i intensifica problemes que ja afec-
taven les economies catalana i espanyola,
com per exemple el dèficit corrent, la in-
flació, l’endeutament públic, els processos
de deslocalització productiva, l’endeuta-
ment extern o la productivitat.

– Es pot concloure que hem passat d’una
etapa d’exuberàncies i excessos irrespon-
sables a una altra de restriccions irracio-
nals. I això no té sentit, especialment per
a les empreses, que no haurien de patir
aquesta situació, atès que no són culpa-
bles de la situació i, a més, han fet els seus
deures correctament. En realitat, hom pot
afirmar que la solució a la crisi financera
vindrà de la resta de branques d’activitat i,
en qualsevol cas, sempre de les empreses.

– Catalunya disposa d’un coixí industrial
i de serveis avançats molt important,
que permetrà respondre a les dificultats
inherents a l’actual crisi. L’estructura in-
dustrial és eficient i resistent, i pivota
sobre un teixit de petites i mitjanes em-
preses, amb les seves virtuts i defectes,
sobre una àmplia gamma de clústers; en
conseqüència és un contribuent net a la
societat. Precisament per això, hem d’e-
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Les empreses i el futur de l’economia
Document de reflexió de la Junta de Govern amb motiu de la Jornada 
dels Economistes 2008

Com en anteriors edicions, amb motiu de la celebració de la Jornada, la Junta de Govern va fer
públic un document de reflexió amb relació al lema d’enguany, Les empreses i el futur de l’e-
conomia. Per a la redacció d’aquest document, la Junta va tenir en compte l’opinió dels coor-
dinadors de la jornada dels Economistes, i va disposar de la col·laboració conjunta de col·legiats
de reconegut prestigi i coneixedors d’aquest tema, que la van assessorar sobre els principals as-
pectes que aquest document hauria d’integrar.
El comitè, presidit pel degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B.Casas, l’integraren a més
de la Comissió Executiva del Col·legi: Eduard Arruga, Miquel Barceló, Maria Callejón, Jordi Carbo-
nell, Fernando Casado, Feliu Formosa, Carles Grau, Salvador Guillermo, Modest Guinjoan, Francesc
Homs, Antoni Serra Ramoneda, M. Pilar Solans i Josep Maria Surís. Àngel Hermosilla, responsable
de la secretaria econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va actuar com a secretari ponent.

Reflexions sobre les empreses i el futur de l’economia



vitar que la restricció financera arrossegui
la indústria, provocant mals irreparables
que acabin destruint teixit productiu.

– El problema financer que ara ens afecta
no ha d’amagar els problemes reals que
té Catalunya i que se centren en la ne-
cessitat de dissenyar un model produc-
tiu exitós per al seu futur. Existeixen uns
reptes a llarg termini que les dificultats
del curt termini no les han d’amagar.
L’actual crisi no ha d’apartar-nos de les
fites estratègiques que tenim plantejades.
Hem de reprendre els nostres deures.

– Al contrari del que passa en un moment
conjuntural positiu, com el dels darrers
anys, la crisi ens ha d’esperonar per tal
de donar resposta a les nostres febleses.
I, de la mateixa manera que l’actual crisi
donarà lloc a un nou model financer,
també ha de permetre generar un nou
model real capaç de crear valor i conei-
xement. Tanmateix, però, cal tenir pre-
sent que Catalunya palesa un preocupant
retard en el procés de reestructuració de
la seva economia real i en gestació d’un
nou model productiu en comparació d’al-
tres regions i països del nostre entorn.

– L’actual és la primera gran crisi des de la
dècada dels noranta en què la solució no
passarà per devaluar la moneda, atès que
formem part de la zona euro. Per aquesta
raó, la sortida de la crisi exigeix actuar
sobre factors de competitivitat reals, que
són els de sempre i que demanen refor-
mes profundes i polítiques actives. Al-
guns dels grans camps que han de ser
objectius d’aquestes són els següents:
– El capital humà.
– La recerca, el desenvolupament i la in-

novació, així com la creativitat.
– L’esperit emprenedor, la cultura de l’esforç

i la voluntat de fer empreses amb futur,
millorant la imatge social d’aquestes.

– La internacionalització i els mercats globals.
– Les infraestructures de tot tipus.

– Tots aquests aspectes requereix d’una so-
cietat catalana amb una cultura dife-
rent de la que l’ha caracteritzat els
darrers anys. Per exemple:
– s’ha de continuar exigint allò que con-

siderem just, especialment en l’àmbit
del finançament, però pensant que la
sortida de la crisi depèn, fonamental-
ment, de la nostra pròpia capacitat;

– hem de tenir present que viure bé im-
plica una sèrie de costos i l’assumpció
d’uns riscos, els quals moltes vegades
han estat motiu per no tirar endavant
projectes infraestructurals vitals pel
futur de Catalunya;

– cal un posicionament futur dels polítics
catalans que posi davant dels interessos
particulars els interessos del país, en
benefici de tots.

A la JORNADA DELS ECONOMISTES 2008
els economistes volem reflexionar sobre
les empreses, sent conscients que el
futur de l’economia depèn del futur d’a-
questes.

El context que ens toca viure exigeix aten-
dre amb urgència una sèrie de reptes bà-
sics que condicionen la competitivitat del
nostre teixit empresarial. Catalunya ha estat
al llarg de la seva història un país d’empre-
ses i creiem que el seu futur està íntima-
ment associat al fet que continuï sent un
país d’empreses.

El punt anterior justifica l’interès de dedicar
la JORNADA DELS ECONOMISTES 2008 a
“Les empreses i el futur de l’economia”. 

Aquesta s’estructura en 20 sessions de tre-
ball, directa o indirectament relacionades
amb el seu lema, en què participaran gai-
rebé 120 persones. Les temàtiques que s’a-
bordaran són les següents:

– Innovació
–Trets del nou model innovador que ne-

cessita Catalunya.
–Com es generen, en què es basen i qui-

nes són les claus d’èxit dels nous mo-
dels de negoci.

– Internacionalització
–Noves dimensions i repercussions dels

mercats i de les condicions de la com-
petència.

–Estratègies empresarials en l’economia
global (dimensionament, subcontracta-
ció, deslocalització, etc.).

– Cultura emprenedora, empresa fami-
liar i empresa pública
–Estat de la tradicional cultura creadora

d’iniciatives empresarials a Catalunya.
–Procés de transmissió de la propietat de

l’empresa familiar (venda, reorganitza-
ció accionarial, etc.).

– Paper de l’empresa pública en el con-
text actual i futur.

– Crisi empresarial, aliances estratègi-
ques i gestió del coneixement.
–Concurs de creditors com a eina per

ajudar a la reestructuració d’empreses.
–Aliances estratègiques com a potent

mecanisme de creació de valor, per tal
de dinamitzar el creixement i el desen-
volupament d’un negoci en l’àmbit es-
tatal i internacional.

– Lideratge i gestió de persones en les or-
ganitzacions del coneixement.

– Comptabilitat, auditoria i facturació.
–Reforma comptable per millorar la qua-

litat de la informació, amb l’objectiu
d’ajudar en la presa de decisions em-
presarials.

– Paper dels economistes auditors com a
professionals.

–Avantatges de la facturació electrònica
en la millora dels processos empresa-
rials.

– Finançament, fiscalitat i regulació
empresarials.
–Visió dels diferents actors que incidei-

xen en el finançament en un sentit
ampli (capital propi, business angels,
etc.).

–Reducció dels costos fiscals de qualse-
vol àmbit com a component important
de la competitivitat empresarial, amb
especial atenció a la successió empre-
sarial.

–Regulació i complexitat administrativa
en l’àmbit empresarial.
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La valoració que fan els col·legiats sobre
les economies catalana i espanyola ha
empitjorat darrerament, posant de mani-
fest l’escenari més negatiu des que s’ela-
bora l’enquesta.

El 94,8% dels col·legiats que respon a l’en-
questa apunta que la situació actual de l’e-
conomia catalana és pitjor que fa un any,
mentre que el 4,8% assenyala que és igual
i solament el 0,2% que és millor. En com-
paració amb la passada consulta del mes
de juny, cal destacar que s’ha produït un
augment en la proporció d’economistes
que opinen que la situació s’ha deteriorat
i una davallada en la dels que consideren
que s’ha mantingut invariable, tendències
que es manifesten clarament des de prin-
cipi del 2007. S’ha de ressaltar que l’actual
panorama és el més negatiu des que es va
iniciar l’enquesta, a principis de l’any 2001.

En els darrers mesos també s’ha deteriorat la
situació econòmica personal dels economis-
tes. El 46,5% dels col·legiats opina que la si-
tuació actual de la seva economia personal
és igual que fa un any, el 44,2% creu que és
pitjor, i el 9,2% apunta que és millor. Res-
pecte a l’enquesta del mes de juny, ha aug-
mentat en 3,9 punts el percentatge dels que
han patit un empitjorament en la seva situa-
ció personal i s’ha incrementat en 0,9 punts
la proporció dels que opinen que no ha re-
gistrat canvis, mentre que, pel contrari, ha
disminuït en 4,3 punts el percentatge dels
que apunten que aquesta ha millorat. No
obstant això, com és tradicional, la valoració
que fan els col·legiats sobre la seva situació
personal és més positiva que la que realit-
zen sobre l’estat general de l’economia.

L’evolució de l’índex de confiança dels eco-
nomistes –que sintetitza el sentiment dels

col·legiats davant de la situació econòmica
general, tenint present una gran diversitat
de factors (evolució del PIB, clima polític,
inflació, preu del petroli, atur, etc.)– corro-
bora la negativa situació econòmica actual
i l’empitjorament registrat en les expectati-
ves i la confiança dels col·legiats en els úl-
tims mesos. La valoració que els col·legiats
realitzen de l’economia catalana i de l’es-
panyola voreja el 4, situant-se, novament,
per sota del 5. Es puntua amb un 3,89
sobre un total de 10 a la primera i amb un
3,94 a la segona, mentre que en la passada
enquesta els valors foren, respectivament,
d’un 4,36 i d’un 4,52. A l’igual que va pas-
sar en l’enquesta anterior, la caiguda de
l’índex relatiu a Catalunya ha estat menor
a la corresponent a Espanya, per la qual
cosa el diferencial entre tots dos s’ha reduït
en comparació al passat, assolint-se, pràc-
ticament, valors similars.
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Reproduïm les principals con-

clusions de la tercera de les en-

questes de situació econòmica corresponent

a l’any 2008, Situació Econòmica, Tardor

2008, que entre el 19 de setembre i el 17 d’oc-

tubre tots els col·legiats van poder respondre mit-

jançant la pàgina web del Col·legi (a la web

http://www.coleconomistes.com també hi troba-

reu el text complet de l’informe).

En aquesta edició, un total de 1.246 col·legiats

han contestat l’enquesta (20,1% sobre la po-

blació total), distribuïts de la manera següent.

Segons la seva condició laboral, assalariats:

46,9%, empresaris i/o treballadors per compte

propi: 45,7% i aturats: 7,5%. Segons el sector d’ac-

tivitats, serveis: 85,2% (serveis a empreses i particu-

lars: 53,7%), indústria: 9,7%, i construcció: 4,8%.

A manera de titular podem dir: les expectatives i la

confiança dels economistes s’han continuat deterio-

rant de forma generalitzada darrerament, cosa

que s’intensificarà en els propers mesos. D’altra

banda, els col·legiats creuen que l’actual etapa

de desacceleració/crisi econòmica durarà fins

el 2010 i, fins i tot, podria allargar-se més

enllà i que els problemes empresarials més

urgents als quals les autoritats

han de fer front el més aviat pos-

sible són l’accés al crèdit i la fe-

blesa de la demanda. El 81,5%

dels col·legiats creu que cal tornar

a reivindicar el paper de la indús-

tria a Catalunya i el 86,6% creu

que l’actual etapa de desacceleració/

crisi econòmica superarà el 2008 i

podria allargar-se més enllà del 2009.

Estat actual de l’economia

Situació econòmica
(tardor 2008)
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Millor Igual Pitjor No tenen opinió

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 2008 2007 2006 2005
catalana Oct. Juny Feb.  Oct. Juny Feb.  Oct. Juny Feb.  Oct. Juny Feb. Tendència

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

Igual 4,8 8,8 22,2 40,1 55,9 55,9 51,8 55,7 49,5 49,9 47,3 51,5

Pitjor 94,8 90,4 75,5 55,5 32,8 27,9 34,5 35 39 38,2 46,1 38,3

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

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(núm. de
respostes) (1.246) (953)(1.026) (958) (972)(1.027)(1.044) (933) (867) (856) (853) (940)

Millor Igual 

Pitjor No tenen opinió 

% de col·legiats

0,2 0,2
4,8

94,8

Evolució de la situació econòmica de Catalunya

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

Situació % de col·legiats
economia 2008 2007 2006 2005
catalana Oct. Juny Feb.  Oct. Juny Feb.  Oct. Juny Feb.  Oct. Juny Feb. Tendència

Millor 9,2 13,5 18,2 21 25,8 26,6 23,5 26,2 23,6 27 23,9 24

Igual 46,5 45,6 48,5 56,5 56,8 58,6 58,7 57,2 57,7 54,8 57,7 57

Pitjor 44,2 40,6 32,8 21,9 17,3 14,6 17,0 16,4 18,3 18 18 18,8

No tenen opinió 0,1 0,3 0,5 0,6 0,1 0,2 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(núm. de
respostes) (1.246) (953)(1.026) (958) (972)(1.027)(1.044) (933) (867) (856) (853) (940)



Problemes 
de l’economia catalana
La feblesa de la demanda interna, l’atur i
la inflació són, per aquest ordre, els princi-
pals problemes que té l’economia catalana
en l’actualitat. En els darrers mesos ha cres-
cut de manera significativa la preocupació
dels col·legiats per l’atur i, en canvi, ha dis-
minuït pel que fa a la cotització dòlar-euro.

En opinió dels col·legiats, el problema més
important que té actualment l’economia
catalana és la feblesa de la demanda in-
terna, qüestió assenyalada per un 47,2%

dels que responen la consulta, seguit, de
prop, per l’atur i per la inflació, apuntades,
respectivament, per un 43,9% i per un
40,8% dels economistes. Altres dificultats
a ressenyar són la manca de reformes es-
tructurals (37,4%) i les deficiències en ma-
tèria d’infraestructures i comunicacions
(35,7%), problemes tradicionalment desta-
cats pels col·legiats. A continuació, s’ha
d’apuntar el preu del petroli i carburants,
indicat per un 25,8% dels col·legiats.

En els darrers mesos s’ha produït un incre-
ment força significatiu de la preocupació
dels col·legiats per l’atur, així com per les
febleses de la demanda interna i de la de-

manda externa i per la manca de reformes
estructurals. El primer d’ells fou apuntat
per un 19,8% dels col·legiats en la passada
enquesta del mes de juny i ara és assenya-
lat per un 43,9%, mentre que el segon va
ser citat per un 36,5% el juny i en la pre-
sent consulta és destacat per un 47,2%, el
tercer fou indicat, respectivament, per un
5,7% i per un 15,2%, i el quart per un
32,1% i per un 37,4%.

Pel contrari, cal remarcar el descens de la
preocupació dels economistes pel preu del
petroli i els carburants, així com, en menor
mesura, per la inflació, les deficiències en
infraestructures i comunicacions i la cotit-
zació entre el dòlar i l’euro. Val a dir que en
la majoria d’aquestes dificultats la davallada
en la problemàtica és fruit, bàsicament,
d’una major atenció dels col·legiats per al-
tres problemes més punyents, que no pas
per haver-se solucionat aquestes dificultats.

Entre la resta de problemes destacats pels
col·legiats, cal esmentar els relatius a les di-
ficultats en l’àmbit del finançament bancari
(manca de confiança en el sistema i incer-
tesa sobre el seu futur, problemes i restric-
cions d’accés al crèdit, manca de liquiditat,
etc.), juntament amb la pujada dels tipus
d’interès i la situació de crisi financera inter-
nacional, sobretot als Estats Units. Un altre
problema apuntat pels economistes és la
manca de confiança i de credibilitat en l’ac-
tuació política. Finalment, s’ha d’assenyalar
el dèficit fiscal que pateix Catalunya respecte
de l’Estat i la problemàtica associada als re-
duïts nivells de productivitat de l’economia.
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Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’econo-
mia catalana?”

Problemes % de col·legiats
de l’economia 2008 2007 2006 2005
catalana Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Feb. Oct. Juny Tendència

Feblesa demanda interna 47,2 36,5 22 22,1 13,8 12,9 9,3 6,3 10,2 10,5 12,7

Atur 43,9 19,8 5,1 7,3 5,9 5,6 6,1 7,3 7 9,4 10,2

Inflació 40,8 56,2 65,4 23,9 27,9 34,5 52,4 51,7 58,8 35,5 39,5

Manca de reformes estructurals 37,4 32,1 35,7 51,5 54 51,9 44,4 37,4 41,6 41,9 39,5

Infraestructures i comunicació 35,7 46,9 72,4 79,2 77,7 76,4 67,1 62,9 66,1 62,0 62,1

Preu del petroli i carburants 27,8 61,0 40,5 26,3 21,3 19,6 42,7 63,0 42,5 65,2 49,4

Feblesa demanda estrangera 15,2 5,7 7,9 10,5 15,6 18,3 15,6 18,8 18,0 19,2 18,8

Costos laborals 12,3 9,4 13,9 20,6 25,9 24,7 23,9 19,5 20,7 221, 23,6

Cotització dòlar-euro 5,0 12,2 13,4 17,4 15,3 10,8 5,3 5,4 3,0 5,7 15,6
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Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”



Perspectives 
sobre l’economia 
en els propers mesos
En els propers mesos la situació econòmica
de Catalunya continuarà empitjorant.

El 83,3% dels col·legiats creu que l’eco-
nomia catalana empitjorarà en el darrer
trimestre d’enguany (octubre-desembre),
mentre que el 15,0% assenyala que no es
registraran canvis i només el 1,1% preveu
una millora. Conseqüentment, en els pro-
pers mesos s’espera de manera majorità-
ria un deteriorament de l’economia del
Principat.

L’índex de confiança dels economistes co-
rrobora l’empitjorament de l’economia ca-
talana, mantenint-se, així, la seva tendència
baixista iniciada en els mesos d’estiu del
2007. Es valora amb un 3,48 sobre un total
de 10 la situació de l’economia del Princi-
pat a finals d’any (0,41 punts menys que
en l’actualitat) i amb un 3,51 la del conjunt
de l’Estat (0,43 punts menys). Tot i que el
diferencial entre els dos índexs seguirà
sent lleugerament favorable per a Es-
panya, la distància és pràcticament nul·la
en comparació amb enquestes del passat.

Duració de l’etapa 
de desacceleració/crisi
econòmica
En opinió de la majoria dels col·legiats,
l’actual etapa de desacceleració/crisi eco-
nòmica s’allargarà més enllà del 2009.

El 86,6% dels economistes creu que l’ac-
tual etapa de desacceleració/crisi econò-
mica superarà l’any 2009, mentre que el
13,4% opina que durarà fins el 2009. 

Concretament, el 57,4% dels col·legiats
considera que s’allargarà fins el 2010 i el
29,2% que pot anar més enllà d’aquest
exercici. Val a dir que en la passada en-
questa del mes de juny el 55,3% apuntava
que l’actual etapa s’estendria pels anys
2008 i 2009 i el 40,3% assenyalava que s’a-
llargaria més enllà del 2009.

Problemes més urgents 
de les empreses
L’accés al crèdit i la feblesa de la demanda
són els problemes empresarials que requerei-
xen una actuació pública més immediata.

El 86,8% dels economistes creu que el pro-
blema més urgent de les empreses al qual
les autoritats haurien de fer front en els
propers mesos és el de l’accés al crèdit. 

Una segona dificultat que exigeix una ac-
tuació pública ràpida és la feblesa de la de-
manda, tal com opina el 55,9% dels col·legiats.
També són problemes urgents la reducció del
tipus efectiu de l’Impost de Societats (33,6%),
l’impuls de la competència i la liberalització
(28,3%) i les traves administratives (27,2%).
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Perspectives de l’economia 
catalana
“Creus que l’economia catalana millorarà,
continuarà igual o empitjorarà en el quart
trimestre (octubre-desembre) de l’any?”

Millorarà 

Empitjorarà

Continuarà igual

No tenen opinió 
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“Quant temps creus que durarà l’actual
etapa de desacceleració/crisi econòmica?”
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Problemes % de col·legiats

Accés al crèdit 86,8

Feblesa de la demanda 55,9

Reducció del tipus efectiu de l’Impost de Societats 33,6

Impuls de la competència i liberalització 28,3

Traves administratives 27,2

Dificultats per contractar personal qualificat 13,2

Nivell d’absentisme 6,7

“Quins creus que són els problemes més urgents de les empreses als quals les autoritats pú-
bliques haurien de fer front en els propers mesos?”

Nivell d’absentisme

Dificultats per contractar
personal qualificat

Traves administratives

Impuls de la competencia
i liberalitzaciò

Reducció del tipus efectiu de l’Impost
de Societats

Feblesa de la demanda

Accés al crèdit

AssalariatsEmpresaris i autònomsMitjana
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% de col·legiats
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Aturats
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Segons els economistes, altres qüestions
que reclamen una acció pública urgent
són les dificultats per contractar personal
qualificat, el nivell d’absentisme, la manca
de confiança, la morositat, la millora de la
productivitat, la inversió en infraestructu-
res, el foment de la recerca, desenvolupa-
ment i innovació, i l’actuació sobre el
mercat laboral (supressió de càrregues so-
cials, reducció del cost d’acomiadament,
reforma del mercat, etc.).

Problemes més urgents de les empreses



Diagonal, 512, principal • 08006 Barcelona • Tel. 93 184 26 49 (Sra. Mercè Bel) • Fax 93 416 00 61
www.coleconomistes.com  cec@coleconomistes.com 



Conveni entre Fundetec i el Consell Ge-
neral de Col·legis d’Economistes en sis-
temes d’informació per a economistes

La Fundació FUNDETEC (Fundació per al
Desenvolupament Infotecnològic d’Empre-
ses i Societat) i el Consell General de Col·legis
d’Economistes han firmat, el passat 19 de
setembre de 2008, un Conveni de Col·la-
boració amb l’objectiu de desenvolupar
conjuntament accions de divulgació, infor-
mació, formació i assistència tècnica al
col·lectiu d’Economistes amb relació a l’ús
de les Tecnologies i Sistemes d’Informació i
la Comunicació (TIC). 

Aquestes accions es realitzaran a través del
RASI (Registre d’Auditors de Sistemes d’In-
formació), òrgan especialitzat del Consell
General per al desenvolupament i foment
dels sistemes d’informació entre els econo-
mistes.

Van firmar el Conveni el director de FUN-
DETEC, Alfonso Arbaiza, i el president del
Consell General de Col·legis d’Economistes,
Valentí Pich, i també hi va ser present
Alonso Hernández, president del RASI, que
ha impulsat així mateix aquest projecte.

El Conveni contempla l’organització de Tro-
bades de Treball sobre noves tecnologies, de
temàtiques encara per definir, que tracten
d’analitzar les necessitats i dificultats que
presenten els economistes a l’hora d’adop-
tar determinades aplicacions tecnològiques,
així com els avantatges que aquestes po-
drien aportar al seu treball diari. 

En aquestes trobades, a més de participar re-
presentants del col·lectiu, també hi seran
presents representants de l’Administració
Pública vinculats a aquest sector.

Es comunicarà oportunament als Col·legis
d’Economistes de l’àmbit territorial en el
qual es realitzin aquestes Trobades de Tre-
ball (que fa temps que organitza FUNDE-
TEC) la celebració de les mateixes.

D’altra banda, la secretària general d’In-
dústria, Teresa Santero, i el president del
Consell General de Col·legis d’Economis-
tes d’Espanya, Valentí Pich, van firmar el
passat 28 de Juliol un conveni de col·la-
boració per facilitar la creació d’empreses
a través d’Internet, en virtut del qual els
economistes podran realitzar telemàtica-
ment els tràmits necessaris per a la consti-

tució d’empreses, facilitant així als seus
clients un sistema que els permetrà un es-
talvi considerable de temps i una impor-
tant reducció de cargues burocràtiques: de
16 formularis administratius a només un
formulari virtual, el Document Únic Elec-
trònic (DUE).

L’acord s’emmarca dins de les actuacions
del Ministeri d’Indústria, Telecomunica-
cions i Comerç en l’àmbit de la creació
d’empreses. Els economistes que desitgin
realitzar aquest tràmit únicament s’hauran
de donar d’alta al Centre d’Informació i
Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE) del
ministeri: www.circe.es

El CIRCE és una iniciativa que té per ob-
jectiu estimular la constitució per via tele-
màtica de noves empreses a través d’una
xarxa d’oficines denominades Punts d’As-
sessorament i Inici de Tramitació (PAIT),
distribuïdes per tot el territori nacional i la
missió dels quals és prestar serveis d’as-
sessorament i tramitació als empresaris en
la constitució de la seva empresa. 

Aquesta ajuda se centra tant en l’orientació
per a la creació de la nova empresa com
en els primers anys de funcionament, a
més de realitzar la tramitació telemàtica
per a la constitució de la mateixa.

La incorporació d’agents privats –entre els
quals hi ha els despatxos d’economistes–
a la xarxa PAIT forma part del PLA EM-
PRESA 24 HORES, que constitueix una de
les mesures del Govern de foment de l’ac-
tivitat empresarial a través de l’eliminació
de barreres a la iniciativa emprenedora i
l’impuls de la tramitació telemàtica.
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El Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya signa convenis
amb la Fundació per al Desenvolupament Infotecnològic d’Empresa 
i Societat (FUNDETEC), per a la realització conjunta d’accions de divulgació,
formació i assistència tècnica per als economistes, i amb el Ministeri 
d’Indústria per tal de constituir empreses telemàticament

Notícies



La renovació de la 
pòlissa de responsabilitat
civil d’aquest any 
ha comportat millores
econòmiques, ampliació
de l’àmbit de cobertura
i increment del límit
del capital assegurat
Com cada any, el passat 31 d’octubre es va
renovar la pòlissa de Responsabilitat Civil
Professional del Col·legi d’Economistes de
Catalunya que el col·legi té subscrita amb
l’asseguradora AIG EUROPE mitjançant la
corredoria d’assegurances GDS –Corredu-
ría de Seguros, SL– vinculada a “la Caixa”
Grup Assegurador. En la renovació d’en-
guany s’ha aconseguit introduir millores
econòmiques amb un descompte del 5%
de mitjana amb relació a les primes de
l’any passat, a més d’ampliar els àmbits i
límits de cobertura en l’activitat laboral, es-
pecialment a l’extensió de cobertures que
es va incloure en la passada renovació i
que donava resposta a les exigències de la
nova Llei de societats professionals. Així,
totes les societats professionals d’econo-
mistes que a més realitzin activitats com la
d’advocat, titulat mercantil, gestor adminis-
tratiu i/o graduat social estaran coberts en
la pòlissa, sempre que els professionals,
socis o treballadors, compleixin la condició
d’estar col·legiats en el seu respectiu
col·legi.

A més, s’han introduït com a millores, per
a les societats o professionals indepen-
dents que tinguin contractada la cobertura
d’auditoria, la incorporació de forma auto-
màtica de la cobertura per sancions admi-
nistratives que es puguin derivar d’aquesta
activitat d’auditoria i amb un límit assegurat
fins a 60.000 €. Aquesta cobertura no su-
posa cap sobrecost per a l’assegurat. Final-
ment, s’amplià el límit assegurat fins a
1.200.000 €, tant per a persones físiques
com per a persones jurídiques.

Prediccions de l’IEBE per al quart trimestre 
del 2008
L’Índex d’Expectatives Borsàries preveu que l’IBEX 35 tanqui l’any a l’entorn dels
11.000 punts tot i que la incertesa segueix persistint i la crisi de confiança en els
mercats financers podria fer que l’IBEX toqués una punta mínima de 10.300. Pel
contrari, l’escenari més optimista situa l’IBEX en els 12.000 punts.

En el gràfic que s’exposa a continuació s’observa la tendència de l’IBEX durant
l’any 2007, així com la previsió que realitza l’IEBE per al desembre del 2008 al
voltant dels 11.000 punts, amb una forqueta entre els 10.300 i 12.000.
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Quines són les principals diferències
en el comportament de la Borsa de
Barcelona d’aquesta crisi respecte a la
del 1993?
L’any 1993 va suposar la darrera fase del
cicle recessiu que havia marcat l’evolució
de l’economia espanyola des de principis
dels noranta. De fet, a finals d’aquell any
ja es veien indicis de recuperació.
Va ser l’any en què el Banc d’Espanya va
baixar els tipus a les subhastes de certifi-
cats des del 13,75% fins al 9%; la pesseta
va patir una nova devaluació del 8%; es
van ampliar les bandes de fluctuació de
les monedes en el si de l’SME; va entrar
en vigor el Tractat de Maastricht; es pro-
duïren greus conflictes a Rússia i, al des-
embre, el Banc d’Espanya intervenia el
Banco Español de Crédito. En aquest

context, l’indicador borsari IBEX 35 regis-
trava una espectacular revalorització del
54% i el BCN Global-100 de la Borsa de
Barcelona, d’un 62%. Sembla evident
que, quinze anys més tard, el context i el
comportament borsari són significativa-
ment diferents als del 1993.

Avui sentim a parlar de la possibilitat
de fusió de bancs i caixes per tal de
poder afrontar la crisi amb més força
i competitivitat. Creu que aquesta me-
sura afavoriria les inversions en
Borsa d’aquest sector?
La història borsària recent, en la qual han
abundat notícies sobre operacions corpo-
ratives en diferents sectors, a vegades
materialitzades i d’altres no, posa de ma-
nifest un augment de l’activitat en els va-
lors de les companyies cotitzades que
són objecte d’aquestes operacions i, per
tant, un major interès dels inversors que
descompten possibles revaloritzacions
com a conseqüència dels futurs intercan-
vis accionarials o processos de fusió i,
així, el sector financer no hauria de ser
una excepció.

Vostè fa algun temps que va pronosti-
car que el “sac” estava massa inflat.
En la seva opinió, es podia haver re-
duït l’impacte de la crisi? Com?
Després d’un llarg període de creixement
econòmic i de resultats borsaris molt po-
sitius, sempre és difícil preveure quan,
com, per què i amb quina intensitat es
produirà el canvi de cicle. Inicialment es
va pensar que la crisi només afectaria els
EUA, perquè hi havia certa ignorància i
desconeixement del tema. Finalment, la
denominada crisi de les subprimes ha
agreujat el problema global. Amb relació
a la situació inicial, les actuacions a tots
els nivells i en tots els àmbits van ser, en
general, més lentes i tímides del que era
desitjable i, probablement, per aquest
motiu, l’impacte de la crisi ha esdevingut
més profund.

Quina és l’actuació per part del go-
vern central que troba a faltar en
aquests moments i quina és la que
troba més encertada?
Com he dit abans, les actuacions inicials
van ser en general lentes, particularment
a Espanya, ja que veníem de taxes de
creixement del PIB per sobre de la mit-
jana europea i la borsa havia assolit mà-
xims històrics. Darrerament, a Espanya i
a la Unió Europea s’han pres una sèrie
de mesures que entenc que estan enca-
minades en la bona direcció: la devolu-
ció de la confiança en el sistema financer
i la seva solvència i la millora de la liqui-
ditat i de les restriccions del crèdit. En
aquest sentit, sense una política creditícia
que afavoreixi empreses i famílies, serà
molt difícil superar la crisi en l’economia
real.

La por principal de la pime catalana i
espanyola és la dificultat d’obtenir crè-
dit per part dels bancs. En aquest cas,
és la borsa una opció que podria con-
templar-se des d’aquestes empreses de
mitjana dimensió?
Efectivament, per expandir-se les empre-
ses o acudeixen a la borsa o al crèdit. La
borsa és un mecanisme de finançament
empresarial. L’avantatge de la borsa és que
els diners que hi obtenen no han de pagar
interessos, les empreses paguen dividends
en funció dels beneficis, i a més no s’ha de
retornar. A llarg termini, el finançament via
mercat borsari és més rellevant que el fi-
nançament via endeutament. En aquesta
direcció s’emmarca la creació, enguany,
per part de Borses i Mercats Espanyols
(BME), societat que integra les quatre bor-
ses espanyoles, del Mercat Alternatiu Bor-
sari per a empreses en expansió (MAB),
amb l’objectiu de facilitar l’accés al mercat
de capitals a empreses de reduïda capita-
lització que busquen expandir-se, amb
una regulació més flexible, dissenyada es-
pecíficament i amb costos inferiors als del
mercat tradicional.
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Gent de casa

Entrevista a Joan Hortalà, president de la Borsa
de Barcelona
Joan Hortalà ocupa el càrrec de president de la Borsa de Barcelona des del 1993, any que també va estar mar-
cat per una crisi.



En l’aspecte fonamental de recupera-
ció de la confiança de la societat en ge-
neral en el sistema econòmic, quin és
el paper que, en la seva opinió, ha d’e-
xercir l’economista?
En tant que analista i predictor de la situa-
ció econòmica, l’economista té sempre un
paper remarcable. Més encara quan la in-
evitable evolució cíclica entra en les òbvies
fases contractives. De fet, la seva funció es
manifesta en els aspectes usuals de l’exer-
cici de la professió: en el món acadèmic,
aprofundint i adequant a les situacions de
fet l’estoc dels coneixements disponibles;
en el món professional, ja sigui com a exe-
cutiu o consultor, cercant acuradament l’e-
ficiència en els procediments i l’eficàcia en
els resultats; i en el món polític, com a ex-
pert compromès, realitzant diagnòstics ob-
jectius i terapèutics conseqüents, per distants
que puguin ser dels postulats programàtics
dels que governen.

Es critica molt el fet que la Borsa tin-
gui unes pujades i baixades alienes a
l’economia real. Creu que és cert que
l’índex borsari no pren el pols amb la
realitat econòmica?
La borsa es considera com un baròmetre
indicador de la pressió del moment econò-
mic, en la mesura que en el mercat borsari
cotitzen empreses que en el seu conjunt

reflecteixen la globalitat de l’activitat pro-
ductiva. En aquest sentit, els índexs borsa-
ris són referents que serveixen per valorar
la salut econòmica del país. Això no obs-
tant, més enllà de la influència que en la
seva evolució pugui tenir la composició
dels índexs, s’han de considerar dos factors
que diferencien la conducta dels mercats
financers i dels mercats reals: la asimetria i
la volatilitat.
Asimetria entesa com la constatació que en
l’anàlisi dels cicles reals el present és relle-
vant, mentre que en allò relatiu al cicle fi-
nancer l’important és la perspectiva de
futur. I, volatilitat, expressió que els mer-
cats de capitals són molt més bellugadis-
sos, és a dir, més volàtils, que els mercats
on es compren i venen béns i serveis.
Aquesta característica, la volatilitat, junta-
ment amb la asimetria, ajuden a explicar el
comportament diferencial dels mercats fi-
nancers amb relació als reals i a rebatre crí-
tiques i malentesos del paper de la borsa,
el seu comportament i la seva relació amb
l’evolució de l’economia.

En aquest món globalitzat, quin és el
futur que preveu per a la Borsa de
Barcelona?
La Borsa de Barcelona, juntament amb la
resta de borses i mercats financers espanyols,
està integrada en la societat holding Borses

i Mercats Espanyols (BME), que des del 14
de juliol de 2006 cotitza en la mateixa
borsa. Les quatre borses espanyoles estan
interconnectades, formant un mercat unifi-
cat i al mateix temps proper, geogràfica-
ment, als inversors potencials. En aquest
context, la Borsa de Barcelona ofereix ser-
veis propis d’alt valor afegit i participa amb
un pes relatiu del 25/30% en el conjunt del
mercat espanyol que, al seu torn, se situa
en quart lloc en l’àmbit europeu i setè del
món.

Elvira García
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FISCALIDAD INTERNACIONAL

CONVENIO HISPANO-SAUDÍ, DE 19 DE JUNIO DE 2007 
(BOE 14-07-2008) [REF. CISS LE325264]
Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
hecho en Madrid el 19 de junio de 2007.
• Materias afectadas: IRPF, Sociedades, Patrimonio, No Resi-
dentes, IBI, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana.

SOCIEDADES

REAL DECRETO 1317/2008, DE 24 DE JULIO 
(BOE 11-09-2008) [REF. CISS LE327710]
Se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras.

REAL DECRETO 1318/2008, DE 24 DE JULIO 
(BOE 11-09-2008) [REF. CISS LE327711]
Se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los
seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de
20 de noviembre.

Noticias
Luz verde al proyecto de ley de supresión del Impuesto sobre
el Patrimonio y otras de medidas de carácter tributario
Después de una larga temporada de estudio y redacción por parte de la Adminis-
tración tributaria, la segunda fase del plan de contingencia de medidas de carácter
fiscal con el que el Gobierno pretende reconducir los efectos de la grave crisis que
asola a un buen número de sectores de actividad e impulsar de nuevo el crecimiento
económico, ha visto la luz como proyecto de ley, por lo que en breve se iniciarán los
trámites parlamentarios para su discusión y aprobación por parte de las Cámaras.
Estás medidas poseen un carácter multidisciplinar, afectando a la mayoría de los im-
puestos de carácter estatal e incluso a normas de tipo procedimental como la Ley
General Tributaria, destacando en cualquier caso por su vistosidad, la concerniente
a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
Particularizando por materias se podría destacar que las modificaciones que afectan
al Impuesto sobre Sociedades responden principalmente a la necesidad de adaptar
la legislación fiscal a la reforma contable y dada la conexión entre el resultado con-
table y base imponible del Impuesto sobre Sociedades, deben regularse las conse-
cuencias fiscales, por motivos de seguridad jurídica, de los ajustes contables
derivados de la primera aplicación del Plan General de Contabilidad. Por lo que se
regula que determinados cargos y abonos a reservas no tendrán consecuencias fis-
cales cuando respondan a ingresos y gastos, siempre que estos últimos no hubiesen
tenido la consideración de provisiones cuando se dotaron, que se devengaron y
contabilizaron en ejercicios anteriores a 2008 según la aplicación de los anteriores
criterios contables y, además, se integraron en la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades correspondientes a dichos ejercicios, siendo que por aplicación de los
nuevos criterios contables esos mismos ingresos o gastos se devengarán de nuevo
a partir del ejercicio 2008, estableciéndose que estos últimos tampoco tendrían
efectos fiscales por cuanto que sus efectos se consolidaron cuando se contabilizaron
en aquellos ejercicios.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se modifica la regulación
de los procedimientos amistosos para establecer que durante su tramitación no se
devengarán intereses de demora.
El Impuesto sobre el Patrimonio la eliminación se produce tanto para la obligación
real como para la obligación personal de contribuir.
Por otro lado, consecuencia del desarrollo de los acuerdos con los sectores del trans-
porte, se procede a dar ejecución a las iniciativas de carácter fiscal que se refieren
a la reducción del 75% del Impuesto sobre las Primas de Seguros durante los años
2008 y 2009 y a la bonificación del 50% de las cuotas del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas para el transporte por carretera para el ejercicio 2008.
Respecto a las modificaciones en materia de legislación sobre  IVA, en primer lugar,
se especifica en la norma que a las entidades mercantiles se les presume la condi-
ción de empresario o profesional salvo prueba de lo contrario. En segundo lugar, 
se actualizan los supuestos de no sujeción de la venta de negocios en marcha. Se

revisa igualmente la normativa legal reguladora del concepto de entidad privada de
carácter social, y se suprime la obligación de solicitar el reconocimiento de las exen-
ciones. Por otro lado. La siguiente modificación que se introduce se efectúa en los
artículos 34 y 35 de la misma Ley, el primero de los cuales ve revisado su importe,
a la vez que se adecua el segundo al contenido de la Directiva 2007/74/CE, de 20
de diciembre de 2007, relativa a la franquicia del Impuesto sobre el Valor Añadido
y de los Impuestos Especiales de las mercancías importadas por viajeros procedentes
de terceros países. Por otro lado, se da nueva redacción al artículo 97.uno.3º de la
Ley 37/1992, de forma tal que el mismo responda de mejor manera al momento en
que nace el derecho a la deducción del IVA correspondiente a las importaciones y
operaciones asimiladas de acuerdo con la normativa vigente, que vincula este mo-
mento a la realización de la operación y no ya al pago de las cuotas. En igual sen-
tido, se ajusta el contenido del artículo 99.cuatro de la citada Ley, adecuando su
redacción a la derogación del artículo 98.dos de la Ley. Finalmente, se introducen
diversas modificaciones en los artículos 115, 116 y 118 al objeto de instrumentar
el cambio en el sistema de devoluciones del IVA.
Por otro lado, una medida importante para mejorar la situación de los particulares en
el mercado inmobiliario es la relativa al tratamiento fiscal de la cesión de créditos o
derechos de adquisición de inmuebles en construcción, conocidos vulgarmente como
“pases”, cuya regulación determinaba una base imponible cuantificada en función del
valor total construido de los inmuebles, que se modifica para que se ajuste al valor real
del inmueble en construcción en el momento de la cesión del derecho privado de
compra, lo que permitirá su transmisión a los actuales contratantes que tengan difi-
cultades para seguir con la adquisición y una mayor flexibilidad a este mercado.
Asimismo, se adecua la vigente regulación de la exención de las viviendas de pro-
tección oficial (VPO) a la situación actual, mediante la agrupación de su normativa
dispersa y cierre de algunas posibilidades de fraude. 
También, se introduce una regla de cuantificación del valor de los bienes y derechos
en el procedimiento de comprobación de valores por parte de la Administración
consistente en fijar dicho valor, al menos, en el precio o contraprestación de la ope-
ración de que se trate, puesto que, como mínimo, alcanza tal valor para las partes.
Siguiendo con el ITPAJD, conviene indicar que por motivos de armonización con la
normativa  europea se modifica el contenido de los preceptos del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos que definen los hechos imponibles de la modalidad de operaciones societarias
de este tributo. Igualmente, la no sujeción de las llamadas operaciones de reestruc-
turación a dicha modalidad del impuesto obliga también a modificar los preceptos
referentes, respectivamente, al sujeto pasivo, responsables subsidiarios y base im-
ponible de operaciones societarias, a fin de excluir a aquellas. Además, resulta nece-
sario modificar el mencionado texto refundido para suprimir, por una parte, los
supuestos de exención relativos a las operaciones de fusión, escisión, aportación de
activos y canje de valores (ahora, de reestructuración), que deben convertirse en su-
puestos de no sujeción; y, por otra, para introducir una exención en las modalidades
de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, documen-
tos notariales, aplicable a las operaciones de reestructuración y a los traslados de la
sede de dirección efectiva o del domicilio social de entidades de un Estado miembro
a otro que, al quedar no sujetas a la modalidad de operaciones societarias, podrían
quedar sometidas a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas o, en su
caso, a la de actos jurídicos documentados, documentos notariales.
En el ámbito de los Impuestos Especiales, se modifica la Ley 38/1992, de 28 de di-
ciembre, de Impuestos Especiales, para adaptar la normativa interna a la europea
que mantiene los actuales límites cuantitativos establecidos para las labores de ta-
baco a la vez que se modifican los fijados para las bebidas alcohólicas, en lo relativo
al vino  y a la cerveza.
Asimismo, en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se es-
tablece para vehículos usados una minoración del valor de mercado que se toma
como base imponible del medio de transporte en la parte de aquel que es imputable
al importe residual de los impuestos indirectos que habrían sido exigibles en el caso
de que el mismo medio de transporte hubiese sido objeto de primera matriculación
definitiva en España en estado nuevo.
También se modifica la citada Ley de Impuestos Especiales para establecer niveles
de emisiones de CO2 delimitadores de las categorías de tributación específicamente
aplicables en relación con las motocicletas.
Por último, con la finalidad de adaptar a la normativa comunitaria la responsabilidad
subsidiaria que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, impone a los
agentes y comisionistas de aduanas cuando actúan en representación directa, se pro-
cede a la modificación del apartado e) del número 1 del artículo 43 de dicha Ley, con
el objeto de excluir a la deuda aduanera de la responsabilidad subsidiaria que el re-
ferido artículo establece, toda vez que de lo dispuesto en el Código Aduanero ha de
entenderse que al agente de aduanas que actúa en representación directa no se le
puede exigir esta responsabilidad por no tener el carácter de deudor ante la Aduana. 
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Quadern de navegació 
GOOGLE ATACA ARA AMB UN NAVEGADOR WEB:
CHROME

Google ha presentat un nou producte: Chrome, un nou nave-
gador creat per competir amb l’Internet Explorer de Microsoft. 

De moment aquest nou navegador només funciona amb Win-
dows però han assegurat que aviat hi haurà versions per a Mac
i per a Linux. 

Chrome ha estat desenvolupat partint de la base de Webkit,
l'enginy de codi obert que usa també el Safari d'Apple (que
també existeix una versió per a PC). Com a novetats incorpora
un tractament de les diferents pestanyes de navegació per se-
parat per evitar problemes de conflicte entre webs amb pro-
gramació complexa (Java, Flash, etc.) evitant d’aquesta manera
que el navegador es bloquegi. Una altra novetat és que ell ma-
teix crea un índex automàtic de webs visitades per substituir els
Favorits o la incorporació de finestres del navegador protegides
(no es grava res en la cache quan es fan servir).

Chrome es pot descarregar gratuïtament des de www.goo-
gle.com/chrome en diferents idiomes, entre ells el català. Re-
cordar que encara està en fase Beta i per tant el navegador té
petits problemes d’estabilitat i seguretat.

MOZILLA PROVA DE REINVENTAR EL NAVEGADOR AMB
AURORA

Aurora és el nou projecte en què treballa la Fundació Mozilla.
Es tracta de crear un revolucionari navegador intuïtiu, pensat
per pantalles tàctils amb la qual cosa aprofitarà tota la pantalla
del monitor i tridimensional. Però no només això, permetrà des
de la pantalla tàctil fer totes les gestions que normalment fem
amb el ratolí (cridar programes, obrir fitxers, etc.). Fet curiós
quan fa pocs dies que Microsoft ha anunciat que el seu nou
sistema operatiu tindrà aquestes mateixes funcions en PC’s amb
pantalla tàctil, suprimint així l’ús del ratolí.

JA ESTÀ DISPONIBLE LA VERSIÓ 3.0 DE L’OPEN OFFICE

El paquet de codi obert OpenOffice
(www.openoffice.org) ha arribat ja a la
versió 3.0. Entre les novetats més desta-

cades hi ha el suport per als nous formats de text o una més
gran compatibilitat amb el Microsoft Office. 

Inclou un tractament de textos, un programa de presentacions,
gestor de bases de dades, un full de càlcul, un de tractament
gràfic i algunes utilitats més. 

I des de fa pocs dies, es pot descarregar en català des de la web
de Softcatalà (www.softcatala.org).

Destacar que de la versió anterior existeix una versió “porta-
ble”. Vol dir que un cop descarregat i descomprimit en un USB
de memòria, es pot treballar amb aquest programa com si es-
tigués instal·lat en el disc dur de l’ordinador. 

Una altra aplicació portable és el navegador Mozilla Firefox.

Sobre aplicacions portàtils (o portables) podeu consultar i des-
carregar-ne des d’aquesta web: http://portableapps.com

I en aquesta web trobareu un article que un repàs del programari
essencial per dur a l’USB: http://www.conocimientosweb.net/dt/
article9468.html

DICCIONARI ONLINE DE CIÈNCIES AMBIENTALS

L’IEC ha publicat a internet i en format obert, un nou diccionari.
Es tracta del Diccionari de les Ciències Ambientals que recull
unes 6.000 entrades i que completa la selecció de diccionaris
de ciència i tecnologia. 
Web: http://cit.iec.cat/dca

TV3 CONVERTEIX EN GRATUÏT EL SEU PORTAL ‘3ALACARTA’

El servei de TV3 que permet veure online quasi tota la progra-
mació de la cadena autonòmica i que fins ara era de pagament
(la modalitat d’alta qualitat), passa a ser totalment gratuït.

‘3alacarta’ (www.3alacarta.com) funciona des del 2004 i té
un dipòsit de més de 75.000 vídeos als que setmanalment s’hi
afegeixen uns 600.

LA WEB DEL COL·LEGI

Al final de la pàgina inicial de la web del Col·legi troba-
reu com podeu gestionar vosaltres mateixos la subscrip-
ció a les llistes de distribució  de la Borsa de Treball, del
NEI (Normativa Econòmica d’Interès) o el Resum de
Premsa.

S’accedeix a aquesta eina de gestió amb els codis d’ac-
cés a l’àrea privada de la web i podreu realitzar altes,
baixes o modificacions de la vostra adreça de correu-e.

Tingueu present que aquestes accions només afecten
a les esmentades llistes de distribució. Altres canvis de
dades (incloent-hi el mail) els podeu fer des del Directori
online (http://directori.coleconomistes.com) o enviant
un correu-e a cec@coleconomistes.com.

Departament d’Informàtica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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UN PLA DE LIQUIDACIÓ OBERT EN LES IMMOBILIÀRIES
QUE NO HAN ACONSEGUIT APROVAR UN CONVENI 
DE CONTINUÏTAT

Aquesta és una anàlisi de tipus financer que pretén argumentar
que els plans de liquidació en el sector de les empreses immo-
biliàries (l’actiu corrent de les quals és format essencialment per
existències, en curs o acabades, i gravades amb una garantia
real [hipotecària] a favor d’un o diversos creditors financers)
haurien de ser de tipus obert, és a dir, sense fixar expressa-
ment el termini del pla, quan el mercat està en recessió i/o l’o-
ferta i la demanda estan molt desequilibrades, a causa de
l’excessiva complexitat de realitzar una previsió racional de la
validesa del negoci.

Partim del cas d’aquells concursos d’empreses promotores im-
mobiliàries en què la majoria del passiu és constituït per crèdits
privilegiats. I partim de la hipòtesi que aquesta situació no ha
permès aconseguir el suport dels mateixos a una proposta de
conveni que fes l’empresa viable encara que els creditors ordi-
naris s’adhereixin al mateix. Aquesta situació condueix l’em-
presa a la liquidació, l’aprovació definitiva del qual correspon
només al jutge. El desenvolupament posterior correspon a una
opció creativa d’elaboració de plans de liquidació en empreses
promotores immobiliàries, a la llum del procediment establert
en la Llei concursal 22/2003. Vegem les variables fonamentals
a tenir en compte per a l’elaboració d’aquest pla de liquidació:

1. La característica de la garantia real. Es tracta d’un préstec
amb garantia hipotecària que implica, davant la insolvència
del deutor, un dret d’execució separada quan es tracta d’una
execució singular. En el cas que el deutor estigui en concurs
de creditors, l’execució separada de la garantia ha d’estar
sotmesa a determinades regles:

a) Que els béns a executar no siguin necessaris per al procés
de producció. Per tant, els béns sobre els quals no es pot
procedir a la seva execució durant el concurs, segons l’ar-
ticle 56.1 de la Llei concursal, són els béns que estan afec-
tes a la seva activitat professional o empresarial, és a dir,
els relacionats amb el procés de producció. En el cas que
ens ocupa, ho són tots ja que es tracta d’existències de
productes en curs o acabats preparats per a la seva venda,
com argumentem en el punt 3d.

b)Que hagi transcorregut el termini d’un any des de la de-
claració de concurs sense que s’hagués produït l’obertura
de la liquidació (art. 56.1 LC). La hipòtesi és que abans
d’aquest termini s’obre la fase de liquidació.

2. La garantia real no va acompanyada de l’apropiació
de fluxos nets futurs (ens referim als que estaven lligats
al pla estratègic de negoci, no als que es poguessin obtenir
un cop executat el bé). En el nostre cas les existències són
promocions, és a dir, que ha existit tota una labor empre-
sarial de transformació, de solvència en promocions ante-
riors i de transmissió de confiança al comprador fins
arribar a la situació de concurs. Amb el canvi de propie-
tari/executant, aquesta labor no desapareix (no se’ns es-
capa que fins i tot pot augmentar si el creditor/executant
disposa de més solvència financera però aquest increment
es fa sobre una base ja existent). Però el que aquí volem
destacar és que el creditor executant no ha estat l’empre-
sari, no és ell qui ha realitzat la transformació del sòl ni
tampoc qui l’ha posat a disposició dels possibles adqui-

rents. Es pot situar en aquesta posició pel fet de disposar
d’una garantia hipotecària? En realitat, el préstec hipote-
cari, en la situació actual, ha jugat com si fos una emissió
d’obligacions, amb la qual cosa, en aquestes condicions
d’alçament que frega el 90%, només haurien de ser con-
vertibles en accions. I aquesta i només aquesta, si som co-
herents amb el tipus de negoci que s’ha realitzat entre
promotores i entitats financeres, hauria de ser la garantia
quan les obligacions no es poden amortitzar quan toca.
Seria diferent en situacions de dèbil alçament, ja que es
podria adduir que el creditor financer no va incórrer en
cap risc, atès que la garantia cobria en excés el préstec
concedit. Però no es pot adduir aquest argument quan
l’import del préstec hipotecari, en molts casos, està inclòs
per sobre del valor de mercat del bé ja en el moment en
què es va concedir aquest préstec. Això implica que el cre-
ditor financer corria el risc de l’operació, ja que havia de
comptar, per força, amb una revalorització futura del bé –
o sigui que realitzava una operació que en part era espe-
culativa–. No sembla lícit voler situar-se, ara, una altra
vegada en la posició de creditor sense risc quan les coses
no surten bé i emparar-se en el refugi de la garantia.

3) L’anàlisi del cessament de l’activitat amb relació a la
desafectació de béns que facin susceptible la seva
execució

a) L’activitat de l’empresa en aquest model de pla obert seria
ralentitzada o comportaria, en tot cas, una suspensió tem-
poral però no hauria de significar el cessament d’activitat,
i aquestes opcions respecte a l’activitat haurien de marcar
la flexibilitat del pla.

b)Si es tractés d’un cessament definitiu, voldria dir que no
existeixen probabilitats d’obtenció de fluxos de caixa en
el futur, és a dir, que es tracta d’una crisi econòmica que fa
inviable el negoci. Aquesta situació fa que l’empresa/uni-
tat productiva no pugui continuar ni amb el mateix propie-
tari (conveni de continuïtat) ni amb diferent propietari
(alienació de la unitat estratègica de negoci o unitat pro-
ductiva a través del pla de liquidació).

c) En el cas que ens ocupa es tracta d’una activitat ralentit-
zada motivada per una falta de demanda (amb la qual
cosa no és possible fixar un valor de mercat perquè en
aquest valor no solament influeixen els costos d’adquisi-
ció/producció sinó també els beneficis esperats de l’activi-
tat). No es tracta a priori d’un problema econòmic, o sigui
d’un negoci inviable, sinó que, mentre no es demostri el
contrari, es tracta d’un problema financer la solució del
qual només hauria de ser esperar que el mercat torni a la
normalitat (aquí els errors no han estat només dels pro-
motors, sinó de tota la cadena de valor. L’excessiva facilitat
de finançament del producte immobiliari ha condicionat la
pujada de preus desequilibrant la corba d’oferta i de-
manda i el seu reequilibrament posterior és un tema tem-
poral de termini incert que només es podrà resoldre
esperant l’evolució dels mercats i, en especial, del mercat
financer mundial).

d)Aquest supòsit de ralentització no pot implicar la conclu-
sió de la no-afecció dels béns a l’activitat del deutor i d’a-
quí inferir que són tots executables, atès que la menció de
l’article 56.1 de la Llei concursal “afectes a la seva activitat
professional o empresarial” suggereix una visió dinàmica

Temes per al debat



No
tic

iar
i d

’Ad
mi

nis
tra

ció
 Co

nc
urs

al

(activitat és moviment) que inclourà qualsevol bé de l’actiu
amortitzable i del circulant (corrent), a diferència, potser,
de l’accepció d’unitat productiva que suggereix una visió
patrimonial més estàtica. És evident que les existències són
la primera i l’última pedra del procés de producció, amb la
qual cosa la seva possible execució separada implicaria la
ruptura del cicle d’explotació. I si això és així en condicions
d’activitat, ha de continuar sent-ho independentment de la
velocitat amb què funcioni aquesta activitat.

4. Els costos de manteniment de la unitat productiva du-
rant el període de liquidació

a) No se’ns escapa que els arguments anteriors, encara que els
considerem certs i estiguem d’acord amb ells, serien una
condició necessària però no suficient. Doncs es tractaria d’un
desideratum si la unitat productiva no pot fer front a les des-
peses més peremptòries per mantenir-se. Els costos de ges-
tió, tributs, manteniment, etc., encara que siguin de poca
importància, s’han de poder pagar. No incloem en aquests
costos els interessos del deute que haurien d’abonar, si es re-
corda la seva existència, en el moment d’anar cobrant de les
alienacions que es vagin produint durant el període de liqui-
dació. Això vol dir que la unitat productiva haurà de disposar
d’un mínim de liquiditat per fer front a dites despeses.

b)El deutor, en el mateix pla de liquidació, hauria d’aportar
un pla de viabilitat/manteniment de la unitat productiva
que prevegi diferents escenaris temporals.

c) En el cas d’impossibilitat de tenir o obtenir liquiditat amb
el funcionament del negoci durant el pla, el deutor hauria
d’acordar amb algun creditor o amb un inversor l’aporta-
ció de dits fons. Si això no s’aconseguís, el pla seria invia-
ble perquè la gestió no es podria dur a terme i les despeses
de manteniment no podrien sufragar-se. Per tant, el jutge
hauria de tenir en compte aquest punt per decidir si s’a-
prova el pla de liquidació obert.

5. El control del pla de liquidació obert –tant per gestio-
nar-lo com per fixar la seva finalització–

a) Donada la possibilitat racional que el període de duració
del pla de liquidació pugui ser de llarg termini, es fa neces-
sari un control dels actius i de la seva gestió.

b)El pla de liquidació hauria de preveure, en aquests casos,
l’existència d’una comissió de control o el nomenament
d’un coadministrador elegit pels creditors o ambdues coses
a la vegada que permeti tant el control com l’obtenció d’in-
formació periòdica sobre la marxa de la liquidació.

c) Els costos de control, sempre desincentivadors, haurien de
ser fixats amb relació a resultats obtinguts amb l’opció de
primes d’èxit.

d)La comissió hauria de marcar el moment en què la conti-
nuïtat del pla ja no es preveu rendible en funció de la im-
portància dels actius residuals. En funció d’aquesta decisió
s’hauria de procedir a la subhasta de béns residuals o a la
seva adjudicació directa.

e) La comissió també hauria d’establir les normes de reparti-
ment dels ingressos nets obtinguts i els possibles interes-
sos a cobrar sobre l’ajornament.

6. El cessament de l’administració concursal a partir de l’a-
provació del pla de liquidació obert

a) Un cop aprovat el pla de liquidació, l’administració con-
cursal “faria entrega” del mateix a la comissió de gestió,
una vegada elegida, que actuaria com a gestora del pla
en substitució de l’administració concursal.

b)No seria d’aplicació el que disposa l’article 153 de la Llei
concursal, atès que la liquidació ja hauria acabat en el mo-
ment que la comissió gestora se’n fes càrrec.

c) El cessament de l’administració concursal no significaria
el cessament de la tutela judicial, que es podria reprendre
en qualsevol estat del procediment si algun dels creditors
denunciés el pla per incompliment manifest de les obliga-
cions previstes en el mateix o per manifesta transgressió.

7. Resum del contingut del pla de liquidació obert

No desenvoluparem amb detall en aquest article els contin-
guts que ha de contemplar el pla. Però sí que hem de tenir
en compte que existiran tres parts fonamentals: i) El finan-
çament del pla respecte al manteniment i control de l’activi-
tat/unitat productiva. ii) El control del pla amb relació a
l’òrgan que realitzarà aquesta funció i les seves obligacions
i responsabilitats sense perjudici del control judicial. iii) La
forma de pagament als creditors en funció dels ingressos
que s’obtinguin.
Amb els arguments anteriors pretenem que existeixi un
debat sobre la confecció de plans de liquidació en funció
del sector i de la situació econòmica general. Creiem que
un pla obert que permeti la continuïtat de l’activitat i el
manteniment de la unitat productiva i en què l’empresari
pugui continuar gestionant, encara que amb les restric-
cions que s’acordin, és més eficient i dóna més garanties
als creditors.

Joan Rojas Graell
Economista administrador concursal

Calendari de tertúlies 
de la Comissió de Concursal 
previst pels propers mesos

Dijous 20 de novembre, 19.00 hores

“La presentació del concurs”
A càrrec del Sr. Roc Lleixà, actuarà 
com a moderador el Sr. Xavier Domènech.

Dijous 22 de gener de 2009, 19.00 hores

“FOGASA”
Ponent pendent de confirmar.
Actuarà com a moderador el Sr. Àngel Miró.
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Quan els accionistes minoritaris
volen que s’auditi (article 205.2 de LSA)

Segurament, a tots ens ha tocat alguna vegada fer una audito-
ria per designació del Registre Mercantil i demanada pels accio-
nistes minoritaris d’alguna societat no obligada a auditar-se.

Probablement molts hem patit aquest tipus de treballs, on ja
d’entrada pot costar localitzar l’administrador, pot ser difícil
que acceptin els honoraris, els accionistes majoritaris fan com
que col·laboren sense col·laborar realment, de manera que
ens veiem obligats a demanar unes quantes pròrrogues al Re-
gistre Mercantil per poder tancar el treball de la millor manera
possible.

Possiblement algun lector no hagi tingut més remei que seguir
allò recollit en la consulta 5a del BOICAC núm. 6, trobant-se
amb una limitació a l’abast absoluta per la negativa de l’admi-
nistrador a facilitar la documentació necessària, denegant, en
conseqüència, l’opinió. La falta de documentació pot arribar a
l’extrem que ni tan sols disposem dels comptes anuals signats,
per la qual cosa no podrem portar a terme l’encàrrec rebut i es
comunicarà degudament al Registrador Mercantil (consulta 5a
BOICAC núm. 30).

Doncs ara tots aquests impediments es poden haver acabat
per obra i gràcia del Tribunal Suprem. Una sentència recent
d’aquest empara els accionistes minoritaris (que tinguin més
del 5%) en l’exercici del seu dret a demanar auditoria, i els
dóna la raó en la demanda presentada perquè l’administrador
va impedir que s’efectués l’auditoria demanada pels accionis-
tes minoritaris a través del Registre Mercantil. Aquesta sentèn-
cia apunta igualment que impedir la realització de l’auditoria
pot constituir frau.

En conseqüència, s’obre una nova via d’actuació per als accio-
nistes minoritaris amb més d’un 5% del capital social per poder
exercir els seus drets. Si bé la sentència no constitueix jurispru-
dència, és d’esperar que tingui una forta influència en els tribu-
nals, i recomanem acudir a la justícia ordinària per reclamar la
realització d’auditories encarregades pel Registre Mercantil (Tri-
bunal Suprem, 9 de maig de 2008,  745/2001).

Agustí Saubi Roca
Vocal del REA

Acord de l’ICAC d’obertura 
d’expedient sancionador per
manca de dipòsit de comptes
anuals
Hem rebut la informació que l’Institut de Comptabilitat i Audi-
toria de Comptes s’ha emparat en el que disposa l’article 221
del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes aprovat per Reial
Decret 1564/1989, de 22 de desembre, per incoar un expedient
sancionador a l’administrador d’una societat anònima que va
incomplir l’obligació de dipositar, dintre del termini legalment
establert, els comptes anuals.

Si bé la Llei de Societats Anònimes preveu que l’incompliment
de l’obligació del dipòsit de comptes donarà lloc a la imposició
a la societat d’una multa, prèvia instrucció d’expedient per part
de l’ICAC, no ens consta que, amb anterioritat, aquest Institut
hagués fet servir la seva potestat sancionadora en supòsits com
aquest.

Àrea de Fiscal

El nou Règim 
de les operacions 
vinculades. Preus de
transferència

Director de l’Àrea

Josep M. Coma, economista. 
Assessor fiscal

Professorat:

Jordi Bech, economista. Assessor fiscal

10 i 15 de desembre de 2008
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SITUACIÓ ACTUAL DE LA CREACIÓ D’EMPRESES
Per primera vegada des del 2001, durant el 2007 ha retrocedit
el nombre de noves empreses creades. L’any passat es van cons-
tituir a tot Espanya 145.593 empreses davant de les 148.648
de l’any anterior. Aquesta dada confirma el procés de desacce-
leració econòmica actual i obliga a rebaixar les previsions de
creixement per a aquest 2008.
Una altra xifra que confirma aquest decreixement és el nombre
de societats que es van extingir, ja que 20.989 empreses van
cessar la seva activitat el 2007, mentre que el 2006 van ser
14.443, és a dir, un 45% més.

DADES D’ESPANYA
Els empresaris prefereixen l’opció de les societats limitades, que
representen el 98% del total, per davant de les societats anò-
nimes –l’1,3% del total– i que continuen, per tant, en el procés
de declivi que es va iniciar fa uns anys.
Les comunitats més dinàmiques en la creació d’empreses són la
Rioja, el País Basc i Navarra, mentre que Ceuta i Melilla, les Illes
Balears, Cantàbria, Múrcia i Extremadura són les que més cauen.
Catalunya, amb més de 26.000 empreses creades, es manté en
segona posició, per darrere de Madrid i per davant d’Andalusia.

Font: Registro Mercantil Central

DADES DE CATALUNYA 2007
L’any 2007 a Catalunya es van crear 26.007 societats mercan-
tils, dada que es tradueix en un decrement interanual del 7,2%.
El nombre de societats que van ampliar capital va pujar un
9,3%, i el capital ampliat mostra un increment del 51,4%. D’al-
tra banda, es van dissoldre 2.555 societats mercantils, xifra que
reflecteix un augment interanual del 69,3%.
El ritme en la creació d’ocupació s’ha anat afeblint des que a prin-
cipis del 2005 va registrar un creixement superior al 5%, fins el 2,5%
de finals del 2007. Aquest debilitament a l’hora de generar ocupació
s’ha traduït en una desacceleració en el consum, que ha passat de
tenir un creixement del 4% a un 2,4% durant el mateix període.
El canvi de cicle sembla un fet, després d’una llarga fase ex-
pansiva, i es fa difícil preveure el seu abast i termini.
Entre els diferents factors de risc que han pres més força en els
darrers mesos podem destacar:
– La crisi financera.
– Evolució de l’economia mundial.
– Increment dels preus, principalment els aliments i dels energètics.
– Sector de la construcció.

Font: Registro Mercantil Central

DADES DE CATALUNYA. AGOST 2008

Font: Registro Mercantil Central

El nombre de societats mercantils creades a Catalunya durant
l’agost del 2008 ha estat de 1.181, un 36,1% per sota del valor
de fa un any. El capital social de les empreses catalanes ha dis-
minuït un 74,9%, i el nombre de dissolucions de societats mer-
cantils ha decrescut un 64,5% interanual. Pel que fa a Espanya,
el nombre de societats mercantils constituïdes s’ha reduït un
35% en un any. En els primers vuit mesos de l’any, el nombre de
societats mercatils creades ha disminuït un 27,9% a Catalunya i
un 25,9% a Espanya, amb relació al mateix període del 2007.
Tant l’FMI con l’OCDE han hagut de rebaixar les seves previsions
per al 2008 als països desenvolupats.
En qualsevol cas, també en moments de desacceleració com el
present es generen oportunitats.
Una de les propostes que ja ha impulsat el Govern de la Genera-
litat és un conjunt de mesures per facilitar la inserció laboral de les
persones en atur amb programes de formació, promoció de l’o-
cupació i més orientació i intermediació a les oficines de Treball.
Aquestes polítiques, que es concreten en tot un seguit de me-
sures que en bona part ja s’han començat a aplicar, perseguei-
xen l’objectiu de millorar l’atenció a les persones en atur i a les
empreses que busquen personal.
Així, els eixos bàsics d’aquesta iniciativa passen per oferir infor-
mació, assessorament i acompanyament a les persones en el seu
procés de recerca de feina, aconsellar i orientar sobre les opor-
tunitats de formació i, pel que fa a les empreses, buscar de forma
proactiva atraure el major nombre d’ofertes de treball possibles
i ajudar-les a trobar el perfil de treballador que necessiten.
Un dels objectius de la Comissió d’Emprenedoria i Creació
d’Empreses és potenciar la figura de l’economista en l’anàlisi
de la problemàtica de l’empresa en la seva fase de constitució
i creixement. Conjuntament, volem generar opinió per afavorir
normatives favorables a la creació d’empreses.

Amadeu Ibarz Campo
Vicepresident de la Comissió d’Emprenedoria i Creació d’Empreses

Ser emprenedor és avui més difícil? 

Valor Variació (%)
2005 2006 2007 2005 2006 2007

Creació de societats mercantils

Nombre 
de societats 
mercantils 138.333 148.648 145.593 4,7 7,5 –2,1

Capital 
(en milions 
d’euros) 10.373,3 25.238,5 15.356,6 –1,9 143,3 –39,2

Ampliació de capital en societats mercantils

Nombre 
de societats 
mercantils 40.614 41.739 45.959 1,4 2,8 10,1

Capital 
(en milions 
d’euros) 31.646,1 42.084,4 53.644,0 –14,8 33,0 27,5

Dissolució 
de societats 
mercantils 12.441 13.626 20.710 –21,1 9,5 52

Valor Variació (%)
2005 2006 2007 2005 2006 2007

Creació de societats mercantils
Nombre 
de societats 
mercantils 26.082 28.019 26.007 4,6 7,4 –7,2

Capital 
(en milions 
d’euros) 1.527,2 1.655,7 2.055,3 –49,6 8,4 24,1

Ampliació de capital en societats mercantils
Nombre 
de societats 
mercantils 8.679 8.837 9.661 –3,3 1,8 9,3

Capital 
(en milions 
d’euros) 7.242,1 6.728,6 10.185,4 5 –7,1 51,4

Dissolució 
de societats 
mercantils 1.492 1.509 2.555 –34,2 1,1 69,3

Variació interanual
Valor absoluta mes acumulat

Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 1.181,5 –668,0 36,1 –27,9
Capital (en milions d’euros) 40,5 –121,0 74,9 –57,6
Dissolució de societats mercantils 136 –247 64,5 0,3
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Del 28 de juliol a l’1 d’agost va tenir lloc a Saragossa, dins el
marc de l’Exposició Internacional sobre l’Aigua i el Desenvolupa-
ment Sostenible, una setmana temàtica sobre economia i finan-
ces de l’aigua. Els dos eixos de les jornades van ser els mercats
de l’aigua i les solucions financeres per a països emergents.
La primera jornada emmarcà la situació actual dels recursos hídrics
a nivell mundial: l’aigua és un recurs escàs, amb els riscos de con-
flictes que això comporta. Cal recordar que un 40% de la pobla-
ció mundial (2.600 milions de persones) no té accés a sistemes de
sanejament elementals, i que dues de cada tres persones que no
gaudeixen d’aigua potable sobreviuen amb menys de dos dòlars
al dia, una dada que palesa la dificultat d’autofinançament.
La segona, sota el títol de noves polítiques i canvi institucional,
abordà la teoria de com uns instruments de mercat com els bancs
d’aigua podrien incorporar-se a una gestió integrada, quines re-
formes institucionals calen, com s’han de considerar els cabals
ambientals i les limitacions per aconseguir una assignació eficient.
La tercera i quarta jornada van estar dedicades a explicar dife-
rents casos pràctics de mercats d’aigua, tant internacionals com
nacionals. Els casos de Xile i Califòrnia, molt coneguts, van pro-
vocar intensos debats sobre els resultats reals.
Altres casos més llunyans geogràficament –però propers en cir-
cumstàncies meteorològiques–, com el d’Austràlia, van ser molt
il·lustratius de les dificultats plantejades en la seva implantació.
Respecte a les experiències espanyoles, el fet més discutit ha
estat la compra de drets d’ús per part de les administracions
per a un ús ambiental i el risc de patrimonialització d’un bé pú-
blic, com és el cas de l’aigua a Espanya.
Finalment, a la cinquena jornada, professionals del Banc Mundial
explicaren diversos casos de finançament de projectes hidràulics
i els seus aspectes economicofinancers, el seu efecte en el desen-
volupament econòmic, així com la intervenció del sector privat.
El document de conclusions d’aquesta setmana i de les altres 9
setmanes temàtiques relacionades amb l’aigua el podeu trobar a:
http://www.expozaragoza2008.es/docs/repositorio/Tribu-
naDeAgua/conclusiones-tribuna-agua.pdf
Els documents preliminars i les ponències es troben a:
http://www.expozaragoza2008.es/?seccion=768&idioma=
es_ES&idevento=2506&fechaevento=280720080900
El resultat del debat de 2.000 experts internacionals ha estat la
“Carta de Saragossa”, http://www.expozaragoza2008.es/Con-
tenidosAgenda/tda/carta-de-zaragoza.pdf, on es recullen una
sèrie de recomanacions econòmiques, socials i mediambientals
del que hauria de ser una gestió sostenible de l’aigua. En des-
taquem les que contenen aspectes econòmics:
“Que es defineixin models financers solvents i amb garanties,
entre països i institucions, de forma que permetin captar al mer-
cat capitals per a inversions en les infraestructures hídriques ne-
cessàries per a la prestació dels serveis públics d’abastament i
sanejament, així com a la captació dels recursos humans precisos.
Que s’apliquin criteris de racionalitat econòmica que promo-
guin l’eficiència i la sostenibilitat, al mateix temps que incorpo-
rin principis de justícia social i ambiental a la gestió de l’aigua.
Que s’estableixin polítiques integrades per facilitar la reassig-
nació d’aigua entre els diversos usos, sempre que amb això s’a-
favoreixi l’eficiència econòmica i la qualitat ambiental.”
La reflexió i el debat sobre l’economia de l’aigua es troben en un
punt clau no només en el context internacional sinó també al nos-
tre país. La despesa extraordinària provocada per la sequera pa-
tida ens recorda que el preu que paguem pels serveis associats al
cicle de l’aigua a Catalunya pot reflectir una part important dels
seus costos, però que el servei que rebem a canvi no assegura to-
talment ni la garantia del subministrament ni el bon estat ecològic
dels rius. La necessària anàlisi econòmica dels usos de l’aigua d’a-
cord amb la Directiva Marc de l’aigua, d’altra banda, va encami-

nat a assegurar una correcta recuperació del costos del cicle de
l’aigua i una política tarifària que incentivi l’ús eficient del recurs.
Així doncs, la implicació del economistes en la gestió de l’aigua és
més important que mai, i encara ho serà més en el futur, no
només en termes de gestió, sinó també en els de planificació.

David Navarro
Economista

Notícies d’interès
– Les despeses de la indústria en protecció ambiental van aug-

mentar un 11% el 2006 i es van situar en 2.617 milions d’eu-
ros, segons l’INE (Cinco días, 17-9-08).

– Medi ambient anima el sector privat a lluitar voluntàriament
contra el canvi climàtic (Fundación Entorno, 15-7-08).

– Brussel·les planteja que el canvi climàtic sigui un eix de la po-
lítica exterior, igual que l’energia i la seguretat (Londres, Reu-
ters, 4-9-08).

– A Alemanya, l’empresa sueca Vattenfall va inagurar la primera
planta del món que enterrarà les emissions de CO2 produïdes
al generar electricitat amb carbó (El Mundo, 12-9-08).

– La UE adopta un paquet de mesures per incentivar la producció
i compra de productes més respectuosos amb el medi ambient.

Esdeveniments
– Es publica Adaptación. Liderazgo empresarial ante el Cambio

Climático en España. És el resultat de la feina del grup de treball
de l’energia i canvi climàtic de la FE-BCSD Espanya, que té per
objecte estimular el debat sobre beneficis empresarials, associat a
una prematura adaptació, i a les conseqüències del canvi climàtic.

– L’IPPC celebra 20 anys, amb la vista posada en la revisió del
Protocol de Kioto (EFE, 1-9-08).

– Del 22 de setembre al 17 d’octubre va començar el Global
Eco Forum 2008, la primera trobada virtual sobre responsa-
bilitat, sostenibilitat i ecoinnovació, amb un acte presencial, el
7 d’octubre a l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona,
on es van reunir entesos en el tema, nacionals i internacio-
nals, organitzat per Eco-Unión. El Col·legi hi va ser represen-
tat per la comissió d’Economia i Sostenibilitat, en la fila 0 dels
principals actes (vegeu els resultats a la web d’Eco-Unión).

– El 21 de juliol es va inaugurar el laboratori d’assaig d’autoge-
neradors (LEA) del Centre Nacional d’Energia, el laboratori eòlic
més gran del món, a Sigüenza, Castella-la Manxa (24-9-08).

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
El text Economia, empresa, economistes i canvi climàtic ja està arri-
bant a la seva fi. Ara fa un any de la presentació del primer docu-
ment, en la jornada de l’economista, però s’ha demorat la seva
finalització a fi i efecte que intervinguessin totes les comissions que
els interessés participar, complint així la voluntat del degà Artur
Saurí, que ens va deixar al juliol, el qual ens va manifestar la seva
voluntat de trobar la manera d’interrelacionar les comissions, en
temes específics, per aconseguir millors resultats per al col·legi i per
al desenvolupament de cadascuna d’elles. Ens ha representat una
tasca complexa però s’està acabant, i en el proper informatiu us
en donarem detall. El grup del CONAMA9 també marxa bé, el
tema escollit per les empreses que el formen i que coordina la nos-
tra comissió, representant el Col·legi, és “Retorn, Medició i Memò-
ries de Sostenibilitat”. Nosaltres desenvoluparem el tema dels
intangibles en la RSE. Com sempre, estem a la disposició de tots els
que vulguin entrar a la nostra comissió, o a qualsevol de les altres,
i que els interessi aprofundir en més detalls d’aquestes qüestions.

Marta Roca Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

L’economia de l’aigua a l’Expo de Saragossa
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lEl Consell de Ministres del passat 14 d’agost va aprovar remetre a
les Corts Generals el Projecte de Llei pel qual se suprimeix el gra-
vamen de l’Impost sobre el Patrimoni i es generalitza el sistema de
devolució mensual en l’IVA, dues de les mesures fiscals incloses en
el Pla d’Estímul Econòmic, aprovat pel Govern central el passat 18
d’abril.
Però, dit Projecte de Llei, a més, introdueix altres modificacions en
la normativa tributària que, atès el seu interès, intentarem comen-
tar i avançar en aquest limitat espai, conscients que quan llegiu
aquest escrit, el Projecte de llei ja serà Llei en vigor amb possibles
modificacions en el seu tràmit parlamentari.

IMPOST SOBRE SOCIETATS
Les modificacions en aquest impost responen principalment a la
necessitat d’adaptar la legislació fiscal al nou PGC aprovat pel RD
1514/2007, de 16 de novembre, que ve a desenvolupar la Llei
16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mer-
cantil en matèria comptable.
Es modifica l’article 13.1 i 4 provisions per a riscos i despeses
– S’exceptuen de les despeses no deduïbles les contribucions als

plans de previsió social empresarial.
– La dotació a la reserva d’estabilització de les entitats assegura-

dores serà deduïble fins a les quanties mínimes establertes per la
normativa asseguradora.

Nova redacció de l’apartat 4 de l’article 30: es preveu una nova
excepció a la impossibilitat d’aplicar la deducció per doble imposi-
ció interna quan la distribució del dividend no hagi produït una in-
tegració de renda en la base imposable.
Nova redacció de l’apartat 5 de l’article 32: en el mateix supòsit
anterior que no s’integri renda quan es percep un dividend, però
en aquest cas d’una entitat no resident, es preveu l’aplicació de la
deducció per doble imposició internacional si es prova que un im-
post equivalent al dividend ha tributat a Espanya en qualsevol
transmissió de la participació.
Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 35 per adaptar-lo a la
Sentència del Tribunal de Justícia de la CE, de 13 de març de 2008,
que considera que la deducció per activitats de Recerca i Desenvo-
lupament i Innovació Tecnològica, regulada a l’esmentat article 35,
és contrària a l’ordenament comunitari al ser menys favorable per a
les despeses realitzades a l’estranger que per a les fetes a Espanya,
eliminant-se les restriccions existents.
S’afegeix una Disposició Transitòria Vint-i-sisena. Règim fiscal
dels ajustaments comptables per la primera aplicació del nou PGC:
la regla general serà que els càrrecs i abonaments a comptes de
reserves que es generin pels ajustaments de primera aplicació del
PGC tinguin plens efectes fiscals, és a dir, s’hauran de tenir en
compte per determinar la base imposable de l’exercici 2008, en la
mesura que tinguin la consideració d’ingressos i despeses d’acord
amb el que estableix l’article 36 del Codi de Comerç.
S’afegeix una Disposició Transitòria Vint-i-setena. Règim fiscal
dels ajustaments comptables per la primera aplicació de les noves
normes comptables de les entitats asseguradores i no s’integrarà en
la base imposable l’import de l’abonament a reserves derivat de la
baixa de la provisió d’estabilització.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS
Es modifica la regulació dels procediments amistosos per establir
que durant la seva tramitació no es meritaran interessos de demora.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Es modifiquen determinats articles de la Llei 19/1991, de 6 de juny,
de l’Impost sobre el Patrimoni, per eliminar de manera efectiva i
immediata la tributació per aquest impost, sense suprimir-lo. També
s’eliminen les obligacions formals i no s’haurà de declarar (derogats
els articles 36, 37 i 38) ni nomenar representant els no residents
(derogat l’article 6).

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
S’aplicarà una bonificació del 50% en les quotes de l’IAE corres-
ponents al 2008 per a les activitats classificades en els grups 721
i 722.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
S’introdueixen vàries modificacions en la normativa d’aquest tribut:
– Art. 4.2 i 5.1: s’adapta la Llei de l’IVA  a la jurisprudència comu-

nitària. Les entitats mercantils, amb la normativa vigent fins ara,
són empresaris o professionals en tot cas. Amb la nova redacció
s’admet la prova en contra.

– Art. 7.1r: s’actualitzen els supòsits de no subjecció de la venda de
negocis en marxa, adequant la norma legal a la jurisprudència
comunitària.

– Art. 20.Ú.6è: se suprimeix el requisit de reconeixement del dret
a l’exempció de serveis als seus membres per unions, agrupa-
cions, etc., que exerceixin activitats exemptes.

– Art. 20.Ú.12è: se suprimeix el requisit previ de reconeixement de
l’exempció d’operacions efectuades directament als seus membres
per entitats sense afany de lucre com ara els Col·legis Professionals.

– Art.20.3: es desvincula l’exempció de l’IVA de les entitats de ca-
ràcter social, si compleixen els requisits del reconeixement admi-
nistratiu del seu caràcter social.

– Art. 34 i 35: s’incrementa (de 22 a 150 €) la quantia màxima glo-
bal de les importacions exemptes, i s’adequa la franquícia de l’IVA
i dels Impostos Especials de les mercaderies importades pels viat-
gers de tercers països a la Directiva 2007/74/CE, de 20 de desem-
bre de 2007.

– Art. 97.Ú.3r i 99.4: nova redacció del moment en què neix el dret
a la deducció de l’IVA corresponent  a les importacions i opera-
cions assimilades, aplicant-se la norma general del moment de
la meritació i com a requisit formal el document de liquidació de
l’Administració.

– Art. 115, 116 i 118: s’introdueixen diverses modificacions que
regulen un canvi en el sistema de devolucions de l’IVA:

Sistema general: el vigent, és a dir, sol·licitud de devolució a final d’any.
Nova opció: sol·licitud de devolució mensual del saldo a favor exis-
tent en cada període de liquidació, obligatòriament mensual. Aquest
nou sistema, en les condicions que s’establiran reglamentàriament,
serà opcional per a qualsevol contribuent i per als grups d’entitats.
Aquestes modificacions del sistema de devolucions entraran
en vigor a partir de l’1 de gener de 2009. Totes les anteriors
modificacions comentades de l’IVA, entraran en vigor a partir
de l’1 de desembre de 2008.
IGIC: Es modifica la Llei 20/1991, per introduir modificacions simi-
lars a les de l’IVA. També, totes les modificacions entraran en vigor
l’1 de desembre de 2008, excepte les corresponents al nou sistema
de devolucions que ho faran a partir de l’1 de gener de 2009.
ITP I AJD: S’introdueixen diverses modificacions (que entraran en vigor
l’1 de gener de 2009), en la normativa d’aquest impost, unes de mi-
llora i simplificació de la gestió de l’impost i altres per la transposició
de la Directiva 7/2008/CE del Consell, de 12 de febrer de 2008, relativa
als impostos indirectes que graven la concentració de capitals.
IMPOSTOS ESPECIALS: Es modifica la Llei 38/1992, de 28 de des-
embre, per a adaptar-la a la Directiva 2007/74/CE, que modifica
els actuals límits fiscals per a les begudes alcohòliques (vi i cervesa).
Per adequar a la Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la CE la
configuració de la base imposable, de l’Impost Especial sobre De-
terminats Mitjans de Transport, es modifica el paràgraf b) de l’ar-
ticle 69 de la Llei 38/1992, aplicable al mitjà de transport usat
matriculat prèviament a l’estranger.
LGT: Es modifica l’apartat e) del número 1 de l’article 48 de dita
Llei, amb l’objectiu d’excloure el deute duaner de la responsabilitat
subsidiària del deute tributari d’agents i comissionistes de duanes.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi

Bastant més que la supressió de l’Impost sobre el Patrimoni 
i la devolució mensual de l’IVA
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Revisió i impuls de l’acord estratègic 2008-2011
El 16 de febrer de 2005 el Govern de la Generalitat i els prin-
cipals agents econòmics i socials signaven l’Acord Estratègic per
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competi-
tivitat de l’economia catalana1. Aquest contemplava 86 mesu-
res a desplegar durant el període 2005-2007. L’Acord ha rebut
una valoració positiva per part de les diferents parts i ha suposat
l’aplicació de més de 4.000 milions d’euros en aquests tres
anys. Abans d’acabar el seu termini es va iniciar un procés de
reconsideració de l’Acord, que donà com a fruit la revisió i nou
impuls de l’Acord amb un horitzó 2008-2011, el qual es va sig-
nar el 7 de juliol d’enguany per part del Govern de la Genera-
litat i dels agents socioeconòmics més importants. Aquest
contempla un conjunt de novetats respecte a l’anterior. Així,
per exemple, posa l’accent en una sèrie d’àmbits en què cal ac-
tuacions transformadores, com són els següents:
– Pacte per a la formació professional.

Es pretén transformar el model de l’FP, reforçar la governança,
integrar els tres subsistemes, dotar de major flexibilitat els es-
tudis d’FP i apropar aquests a l’empresa.

– Pla de l’anglès.
Aconseguir que la societat disposi d’un domini acurat de l’an-
glès. Es desenvolupen actuacions per promocionar aquest
idioma a les escoles, les universitats, els mitjans de comuni-
cació i les empreses.

– Mesures de reforç de l’èxit escolar.
L’objectiu és fer front als alts nivells de fracàs escolar i d’a-
bandonament dels estudis postobligatoris.

– Aposta per la innovació i la transferència tecnològica
com un dels pilars de la nova política industrial.
Es proposen mesures com el reforçament dels centres tecno-
lògics, la valorització de la recerca, la consolidació d’universi-
tats emprenedores, la promoció de la innovació empresarial,
la millora del vincle entre universitat i empresa o la promoció
de la R+D a través de la compra pública.

– Acord en infraestructures estratègiques i polítiques de
mobilitat.
Actuacions en àrees com la xarxa viària, la promoció del trans-
port ferroviari amb el reforçament de rodalies i la connexió
d’ample viari amb la frontera francesa, la consolidació d’un
aeroport i d’un port de primer nivell, o l’aposta per un model
logístic de valor afegit.

– Acord de simplificació administrativa i contractació pública.
Proposta d’una Administració innovadora i oberta a l’empresa,
amb mesures de simplificació i millora de la qualitat de la re-
gulació, i de consolidació d’una contractació pública eficient.

– Acord en qualitat de l’ocupació.
Compromís amb el compliment de les obligacions socials de-
rivades de la legislació i contribució a la millora de l’estabilitat
i la qualitat de l’ocupació.

– Actuacions per afavorir la integració de la immigració
en l’àmbit laboral.
Es pretén convertir la immigració en un factor de creixement
econòmic, social i cultural.

– Pla de mesures per un desenvolupament sostenible que
integri medi ambient i activitat econòmica.
Mesures per reduir els impactes ambientals de l’activitat eco-
nòmica i per aprofitar el repte de la sostenibilitat com un fac-
tor de creixement.

– Actuacions de reforçament de la cohesió social.
Entre d’altres, mesures vinculades a la dependència, la renda
mínima d’inserció (RMI) i l’habitatge, per tal que la cohesió
social actuï com a motor de desenvolupament econòmic.

L’Acord inclou 7 blocs temàtics i 22 línies de treball, de les quals
8 es consideren d’impuls estratègic. Així mateix, contempla 102

mesures, davant les 86 de l’Acord anterior, i involucra fins a 11
departaments de la Generalitat, quan en el passat només eren 9
departaments. Finalment, l’Acord incrementa en tres vegades el
pressupost destinat a l’execució de les seves mesures i considera
dotacions anualitzades i diferenciades entre despeses i inversions.
El responsable de la coordinació i seguiment de l’Acord és el De-
partament d’Economia i Finances, mentre que l’òrgan màxim de
seguiment és el Consell d’Institucions, compost pels màxims re-
presentants de les entitats signants del mateix i que es reunirà un
cop a l’any. Tanmateix, l’òrgan executiu responsable de la super-
visió és la Comissió de Seguiment, a la qual informarà el Govern
de la Generalitat i que es reunirà almenys tres vegades a l’any (hi-
vern, estiu i tardor). També es crearà un comitè d’enllaç entre els
òrgans de seguiment de l’Acord i el Parlament de Catalunya.

BLOCS TEMÀTICS I LÍNIES DE TREBALL DE L’ACORD

Bloc 1: Innovació i coneixement
L.1. Innovació i transferència tecnològica 

(impuls estratègic)
L.2. R+D
L.3. Atracció i retenció de talent

Bloc 2: Educació i qualificació de les persones
L.4. Formació professional (impuls estratègic)
L.5. Èxit escolar (impuls estratègic)
L.6. Anglès (impuls estratègic)
L.7. Política universitària

Bloc 3: Infraestructures
L.8. Infraestructures estratègiques (impuls estratègic)
L.9. Política de mobilitat

Bloc 4: Competitivitat empresarial
L.10. Regulació, competència, simplificació adminis-

trativa i contractació pública (impuls estratègic)
L.11. Dimensionament, clúster i cooperació empresarial
L.12. Finançament de l’activitat econòmica
L.13. Atracció d’inversions i internacionalització
L.14. Foment de l’emprenedoria
L.15. Política energètica i de telecomunicacions
L.16. Sòl i polígons industrials

Bloc 5: Activitat econòmica i medi ambient
L.17. L’ús racional i de qualitat dels recursos (impuls

estratègic)
L.18. Desenvolupament sostenible i canvi climàtic

Bloc 6: Qualitat de l’ocupació
L.19. Immigració i mercat laboral (impuls estratègic)
L.20. Polítiques actives d’ocupació
L.21. Relacions laborals
L.22. Model de competitivitat i contractació pública

Bloc 7: Cohesió social
L.23. Cohesió social i atenció a la dependència

Ángel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica

1 “Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com-
petitivitat de l’economia catalana”, Barcelona 16 de febrer de 2005, Generalitat
de Catalunya. Vegeu resum a l’Informatiu de l’Economista, núm. 102 (maig
2005), “Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat de l’economia catalana: vers un nou model productiu”.
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16 de setembre

Junta de Govern ampliada amb els vicepresi-
dents de les comissions de treball a Girona.

17 de setembre

Confèrencia presentació del llibre: Noveda-
des fiscales y contables del nuevo PGC,
PGC pymes y microempresas, organitzada
per la Comissió de Comptabilitat i ACCID,
a càrrec de José Manuel Lizanda, inspector
d’Hisenda de l’Estat i autor del llibre. Va
moderar l’acte el Sr. Emilio Álvarez, econo-
mista, president de la Secció del REA a Ca-
talunya i membre de la Junta de Govern
del CEC.

17 de setembre

Dinar col·loqui: “L’economista davant la
nova activitat d’assessor financer”, organit-

zat pel Fòrum Economistes en Mercats Fi-
nancers, a càrrec del Sr. Carlos Orduña,
soci fundador d’Alpha Finanzas i coordina-
dor de la Comissió d’Assessors Financers
del Consell General de Col·legis d’Econo-
mistes d’Espanya. Va presidir l’acte la Dra.
Montserrat Casanovas, catedràtica d’Econo-
mia Financera i secretària de la Junta de
Govern del Col·legi.

24 de setembre

Inici del curs d’EXCEL avançat nivell II, or-
ganitzat per la seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec del
Sr. David Uyarra, responsable de formació
i projectes d’Audinfor, SL. El curs es va im-
partir a la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de Girona.

30 de setembre

Conferència sobre “McCain versus Obama,
una elecció insòlita”, organitzada per la Co-
missió Sèniors, a càrrec del Sr. Juan Maria
Hernández Puértolas, director de comuni-
cació de Criteria CaixaCorp.

1 d’octubre

Inici del curs NPG. Immobilitzats materials
i actius intangibles, organitzat per la Seu de
Girona del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, a càrrec del Sr. Josep Lluís Boned,
consultor i professor de la UPF.

1 d’octubre

Conferència sobre “La nova ciutat central i
el passeig de la Diagonal”, organitzada per
la Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Ramon
García-Bragado, quart tinent alcalde i regi-
dor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Bar-
celona, Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya i del Sr. Joan
Ràfols, vicedegà del Col·legi d’Economistes
de Catalunya.

7 d’octubre

Sessió temàtica “Aspectes fiscals del Nou
PGC”, organitzada per la Comissió d’Asses-
sors Fiscals, a càrrec del Sr. José Manuel Li-
zanda, inspector d’Hisenda de l’Estat.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades
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10 d’octubre

Reunió del panel d’experts de l’IEBE
(Índex d’Expectativa Borsària) per exami-
nar el resultat de l’enquesta corresponent a
la previsió del tancament de l’IBEX 35 a fi-
nals de desembre del 2008

13 d’octubre

VIII Jornada Tècnica d’auditoria. “L’econo-
mista auditor: liderant els canvis”, organit-
zada per la Secció del REA a Catalunya.

15 d’octubre

Conferència sobre La nova presidència dels
Estats Units: oportunitat per a la UE i Espanya,
organitzada per la Comissió Unió Europea,
a càrrec de Ferran Brunet, professor d’inte-
gració Europea a la UAB i Alexandre Muns,
director d’Estudis de la Cambra de Comerç
dels EUA a Espanya i professor d’Institu-
cions Econòmiques Internacionals i Integra-
ció Europea a l’Escola Superior de Comerç
Internacional (ESCHUPF). Va moderar l’acte
el Sr. Àlex Ruiz, professor consultor d’inte-
gració Europea a la UOC, vicepresident de
la Comissió UE del Col·legi d’Economistes
de Catalunya.

21 d’octubre

Sessió temàtica “Aspectes pràctics del pro-
cediment concursal” organitzada per la Co-
missió d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr.
Àngel Miró i Sr. Raimon Casanellas, admi-
nistradors concursals.

23 d’octubre

Tertúlia: “Com ha d’actuar l’Adminsitrador
Concursal davant d’un ERO”, organitzada
per la Comissió de Concursal i d’Empreses
en Crisi, a càrrec del Sr. Raimon Casanellas,
economista, president del REFOR i presi-
dent de la Comissió de Concursal i Em-
presa en Crisi. Va moderar l’acte el Sr.
Àngel Miró, economista, vicepresident de
la Comissió de Concursal i Empreses en
Crisi.

27 d’octubre

Conferència sobre “La nova ciutat central i
el passeig de la Diagonal”, organitzada per
la Comissió Sèniors, a càrrec del Sr. Joan
Brat, director general d’operacions de la
Seda de Barcelona.

28 d’octubre 

Confèrencia sobre “Estratègia: Nous con-
ceptes per assegurar l’èxit de l’empresa”,
organitzada per la Comissió de Comptabi-
litat, a càrrec del Sr. Oliver Greiner, soci i
director del Centre de Competència Gestió
Estratègica i Innovació de Horwarth & Part-
ners. Va moderar el Sr. Pau Blasi, country
manager de Horwarth & Partners.

30 d’octubre

Tertúlia sobre “Patents, Innovació i Estratè-
gia”, organitzada per la Comissió d’Econo-
mia del Coneixement, a càrrec del Sr. Enric
Batalla, director d’Innovació i Patents de
Barroso i Associats, el Sr. Ignacio Barroso,
advocat especialista en IP, i el Sr. Joaquim
Vilà, professor de l’IESE.

31 d’octubre                             

Roda de Premsa per a la presentació de
l’informe Situació Econòmica Tardor 2008
i Nota d’opinió de la Jornada dels Econo-
mistes 2008, a càrrec de Sr. Joan B. Casas,
degà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i de Sra. Montserrat Casanovas, se-
cretària de la Junta de Govern del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.



Entitats col·laboradores

Programació d’activitatsHORA LLOC
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2 DE DESEMBRE

Organitza: Comissió d’Assessors Fiscals

Títol: “Nou reglament de les operacions vinculades”

Ponent: Sr. Jesús Sanmartín, economista assessor fiscal i president del REAF

Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Lloc: Pendent de concretar

4 DE DESEMBRE

Organitza: Comissió d’Economia de la Salut

Títol: Dinar-col·loqui: “Com afectarà la crisi econòmica en la política sanitària”

Ponent: Sra. Marta Segura, secretaria general del departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya

Moderador: Sr. Lluís Bohigas, director relacions institucions de Roche Diagnòstics, SL

Horari: de 14.00 a 16.00 hores

Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes

16 DE DESEMBRE

Organitza: Comissió d’Assessors Fiscals

Títol: “Modificacions tributàries pel 2009 i declaracions informatives”

Ponents: Sr. Ignacio López Lubian, subdirector de tècnica tributària
Sr. Javier Romero, adjunt al subdirector de impostos patrimonials, 
tasas i preus públics en la DGT

Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Lloc: Pendent de concretar

3 DE DESEMBRE

Organitza: Junta de Govern

Títol: “El per què de la crisi: causes i solucions”

Inauguració: Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Introductor: Sr. Joan Ràfols, vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Ponents: Sr. Rafael Romero, president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya
Sra. Montserrat Casanovas, secretaria de la Junta de Govern del CEC
Sr. Josep Oliu, president del Banc Sabadell
Sr. Anton Gasol, interventor de la Junta de Govern
Sr. Ramon Alberich, gerent de Talleres Auxiliares de Estampaciones, SL (TADE),
president del Centre Metal·lúrgic i vicepresident d’Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM)
Sr. Valentí Pich, president del Consejo General de Col·legis d’Economistes d’Espanya
Sr. Joaquin Trigo, director executiu del Foment de Treball, vocal de la Junta de Govern

Horari: de 16.00 a 20.15 hores

Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes




