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l primer informatiu de l’any es destina tradicionalment a comentar la situació eco-
nòmica fent-se ressò de dos esdeveniments que anualment organitza el nostre Col·legi.
El primer és la reunió anual del Club de Conjuntura, que va tenir lloc el passat 10 de fe-
brer per parlar sobre L’economia catalana al començament del 2009; el segon és l’en-
questa de situació econòmica (hivern 2009) que, com sabeu, el Col·legi d’Economistes
de Catalunya realitza tres vegades l’any. Dels dos esdeveniments trobareu àmplia infor-
mació en aquest informatiu.

En la reunió del club de conjuntura, que està oberta a tots els col·legiats, es va analitzar
l’evolució que ha tingut l’economia catalana l’any 2008 i ens van informar de quines són
les seves previsions per al 2009. Les diverses aportacions dels membres que integren el
Club de Conjuntura, que aglutina professionals d’estudis econòmics sectorials i de mercats,
estan d’acord que tots els indicadors econòmics coincideixen en assenyalar que la crisi fi-
nancera internacional ha afectat l’economia real i que això ha ocasionat que l’economia
catalana hagi passat d’una desacceleració suau, que es preveia l’any 2007, a una aturada
brusca de l’activitat que ha portat com a conseqüència un elevat nombre de tancament
d’empreses i un increment en els concursos de creditors. D’altra banda l’enquesta de Si-
tuació Econòmica (hivern 2009), en la qual han participat més de 1.000 col·legiats, ens in-
dica que les expectatives i la confiança dels col·legiats sobre l’economia catalana han
registrat un empitjorament generalitzat i que majoritàriament opinen que l’actual crisi eco-
nòmica s’allargarà més enllà del 2009. Entre les mesures més oportunes i urgents que el
Govern espanyol hauria de prendre per afrontar la crisi, els col·legiats opinen que s’hau-
rien de condicionar els ajuts al sistema financer al fet que s’apliquin a l’economia real.

Com ja us vaig informar en un anterior informatiu, la situació actual del mercat immo-
biliari ens està afectant en què, per prudència, hem de retardar l’inici de la construcció
de la nova seu del Col·legi fins que no tinguem garanties que podrem vendre l’actual.
No obstant, la Junta de Govern del Col·legi està buscant alternatives factibles que ens per-
metin iniciar la construcció de la nova seu el més aviat possible i així poder aprofitar les
noves oportunitats en serveis i d’altres temes que ens pot oferir la nova seu.

Lligat amb aquest tema la Junta de Govern està acabant de dissenyar un pla d’actuació,
amb la col·laboració i participació de representants de les Comissions de Treball i d’altres
col·legiats que són convidats a participar-hi, orientat a preparar el Col·legi d’Economistes
de Catalunya aprofitant els reptes i les oportunitats que ens oferirà la nova seu. Aquest
pla té per finalitat incrementar la satisfacció dels actuals col·legiats i a incrementar-ne el
nombre i de consolidar i potenciar la nostra presència i posicionament com a professio-
nals dins de la societat catalana, mitjançant el disseny de nous serveis i la millora dels
actuals, així com establir una política de comunicació que ens permeti millorar la nostra
presència en els mitjans de comunicació aportant posicionaments rigorosos sobre qual-
sevol aspecte relacionat amb l’economia i amb l’empresa.

Relacionat amb l’anterior, però també com a conseqüència de la Llei 7/2006 de l’exercici
de professions titulades i dels col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya, la
Junta de Govern està treballant en la redacció del nou estatut del Col·legi d’Economistes
de Catalunya que han de regular, un cop aprovats per l’Assemblea de Col·legiats, l’orga-
nització i el funcionament del Col·legi d’Economistes de Catalunya. En aquesta reforma
la Comissió de reforma dels estatuts, integrada per representants de la Junta de Govern
i de les Comissions de Treball del Col·legi, està incidint en millorar la transparència, la
participació i el dret d’informació dels col·legiats. Un cop la Comissió tingui elaborada
una proposta de redactats, l’enviarem a tots els col·legiats a exposició publica i prèvia-
ment a la celebració de l’Assemblea Extraordinària de col·legiats que els ha d’aprovar.
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Evolució i perspectives
de l’economia catalana
2008-2009

Segons estimacions de la Cambra, el crei-
xement real del PIB català ha estat de l’1%
al 2008, notablement per sota del 3,6% del
2007. Aquest creixement s’ha generat en
dues etapes ben diferenciades: la primera

meitat del 2008, que ha estat de forta des-
acceleració però amb un creixement en-
cara positiu, i la segona meitat de l’any, en
què l’economia catalana ha entrat en reces-
sió, per tant, en creixement negatiu. 

La inversió és el component del PIB que
ha registrat la davallada més forta durant
aquesta segona meitat de l’any, però el
consum privat també ha començat a caure.
Així, la demanda interna ha passat a fer
una contribució negativa al creixement del
PIB, mentre que la demanda externa ha
passat a fer una contribució positiva, per
la reducció de les importacions. 

Cal destacar que el creixement real de les
exportacions serà feble, a jutjar pel creixe-
ment nominal registrat els onze primers
mesos del 2008 (0,6%). El mercat de treball
ha seguit la mateixa evolució que l’activitat:
durant el primer semestre el creixement de
l’ocupació ha estat positiu però ha perdut
impuls, mentre que durant el segon semes-
tre s’ha començat a destruir ocupació.
Aquesta destrucció s’ha accentuat al darrer
trimestre, elevant la taxa d’atur fins a gai-
rebé el 12%.

Tot i això, el 2008 també s’ha caracteritzat
per alguns fets positius: la inflació s’ha mo-
derat fins a tancar l’any en l’1,6%, un
mínim històric, sobretot per la important
caiguda del preu del petroli (–56% inter-
anual al desembre). La reducció del tipus

d’interès oficial s’ha acabat traslladant
a l’Euríbor, que ha tancat en el
3% al desembre i ha continuat
caient fins al 2,27 % al gener.
Així mateix, la caiguda de les

importacions ha afavorit la re-
ducció del dèficit comercial.

L’Indicador de Clima Empresa-
rial de Catalunya de la Cambra
assenyala una intensificació
de la caiguda del PIB al pri-
mer trimestre, que podria su-

perar el –1% interanual. El
sector dels serveis serà l’únic
que encara creixerà, impulsat
molt probablement pels ser-
veis de no mercat i algunes
branques de serveis a les em-
preses. Per al conjunt del
2009, les previsions de la
Cambra apunten una con-
tracció del PIB de l’entorn
del 2%. Aquesta, però, podria
ser més forta si no es veu
una sortida clara a la crisi fi-
nancera mundial.

Anna Belmonte
Gabinet d’Estudis Econòmics 

de la Cambra de Comerç 
de Barcelona

L’interès més alt

L’economia catalana 
al començament del 2009
El Club de Conjuntura del Col·legi d’Economistes de Catalunya organitza, al
principi i a la meitat de l’any, dos actes sobre l’economia catalana coordinats per
Jordi Goula, adreçats a tots els col·legiats amb l’objectiu d’oferir-vos informació
en aquests temes.

Seguint aquesta dinàmica, el passat 10 de febrer va tenir lloc la primera de les
reunions per tractar sobre “L’economia catalana al començament del 2009”.

A continuació us presentem unes breus ressenyes, realitzades pels ponents, sobre
els aspectes que, amb més profunditat, es van comentar durant les sessions.
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La conjuntura econò-
mica al començament
del 2009
La crisi financera ha fet forat en l’economia
real més enllà del que es preveia. Les dar-
reres previsions de l’FMI del mes de gener
d’enguany situen el creixement de l’econo-
mia mundial el 2009 en tan sols un 0,5%,
que és la taxa més baixa des de la Segona
Guerra Mundial. Les perspectives són es-
pecialment funestes per a les economies
desenvolupades, que veuran caure el seu
PIB un 2%, mentre que s’espera que els
països emergents i en desenvolupament
l’incrementin un 3,3%, taxa que queda,
però, lluny de previsions anteriors que dei-
xaven aquestes economies al marge de la
crisi, si bé la globalització de l’economia
ha demostrat que això no era possible. 

El comerç mundial és un bon reflex de la
crisi generalitzada que afecta l’economia
internacional i caurà enguany un 2,8%,
quan tot just el 2007 augmentava a un
ritme del 7,2%. Tot i aquest panorama tan
pessimista, l’FMI confia que amb l’ajut dels
estímuls fiscals s’aconseguirà revertir la ten-
dència contractiva recuperant l’economia
mundial el 2010 un creixement del 3%. No
obstant això, aquest escenari no està
exempt d’un alt grau d’incertesa. La zona
euro iniciaria també l’any proper un creixe-
ment positiu, tot i que modest, del 0,2%.
Mentre que a l’economia espanyola sembla
que la recuperació podria trigar més a arri-
bar tot i que les previsions oficials del go-
vern, recentment revisades, apunten que
el punt d’inflexió tindrà lloc a finals d’en-
guany, recuperant l’economia valors posi-
tius el 2010.

L’economia catalana està vivint, com el
conjunt de l’economia espanyola, un fort
ajust derivat de l’acabament del cicle ex-
pansiu de l’habitatge. L’ajust ha coincidit
amb la crisi financera i ara s’ha complicat amb
la crisi econòmica mundial. Això ha portat
a un procés recessiu en els darrers trimestres
del 2008, per bé que, segons les primeres
estimacions del Departament d’Economia 
i Finances, el creixement mitjà de l’any ha
estat del 0,9%. El col·lapse del mercat de
l’habitatge està passant una elevada fac-
tura a l’activitat de la construcció, que ha
empitjorat progressivament al llarg de
l’any tot i l’efecte mitigador de la inversió
pública. El sector industrial està rebent així
mateix un fort revés per la contracció de la
demanda interna i la caiguda de les ven-
des a l’exterior els darrers mesos de l’any.
En paral·lel, el sector de serveis s’ha con-
tagiat també de la crisi que es manifesta
especialment en els segments del comerç
i també d’activitats turístiques per la reduc-
ció que experimenta el turisme estranger.

Només els serveis públics mantenen a fi-
nals d’any una evolució positiva. 

La forta desacceleració del consum privat
s’ha vist acompanyada per la caiguda que
arrossega de fa mesos la inversió en cons-
trucció i per la més recent de la inversió en
béns d’equipament que ha cedit davant del
panorama advers de la demanda i també
per les dificultats per accedir al crèdit finan-
cer. Malgrat la debilitat creixent de les ex-
portacions, la demanda externa té una
contribució positiva a l’evolució del PIB per
la forta contracció de les importacions de-
rivada de la debilitat de la demanda interna.
Cal afegir que el darrer trimestre de l’any
les exportacions s’han desplomat i la majo-
ria d’indicadors relatius a l’evolució del
consum privat i la inversió assenyalen un
empitjorament de l’economia. 

La crisi té la seva manifestació més crua
en el mercat de treball amb un fort creixe-
ment de l’atur. El model de creixement
dels darrers anys ha fet un ús molt intensiu
del factor treball i la crisi actual està elimi-
nant molts d’aquests llocs de treball por-
tant la taxa d’atur a finals del 2008 a l’11,8%,
quatre punts per sobre de la mitjana de la
zona euro. D’altra banda, les dades de l’a-
tur registrat el mes de gener han tornat ha
disparar les alarmes amb un creixement
interanual del 61,1%. 

L’evolució dels preus és un altre factor que
està en aquests moments sota sospita i és
que la ràpida desacceleració experimen-
tada pels preus al consum situa ja la infla-
ció espanyola el mes de gener en un 0,8%.
La dinàmica dels preus del petroli explica
en bona part aquesta caiguda però això
no treu que hi hagi analistes que, davant
la forta contracció de la demanda interna,
no descartin la possibilitat que l’economia
pogués entrar en una situació de deflació
de preus, que de fer-se efectiva complica-
ria molt la sortida de la crisi.

Àngela Fernández Céspedes
Economista

Conjuntura laboral
El 2008 ha acabat amb un descens impor-
tant dels treballadors afiliats a la Seguretat
Social, per sobre del 4%, fet que, en termes
absoluts, afecta més de 145.000 persones.
Paral·lelament, l’atur registrat ha augmentat
en un 59,2% (157.443 desocupats més).

Gairebé totes les activitats econòmiques 
(a 2 dígits de la CNAE) han augmentat  la
desocupació, destacant: les altres activitats
empresarials amb 37.999 aturats més (57,6%
en termes relatius); la construcció amb

36.735 més (128,35%); el comerç al detall
amb 11.072 més (46,44%); l’hoteleria amb
10.400 més (47%) i el tèxtil, amb 4.000
més (27,28%). També cal ressaltar el crei-
xement de les persones aturades que no
disposaven d’ocupació anterior, 6.847 més
(27,28%).

L’EPA també mostra uns resultats decebe-
dors: augment de la taxa d’activitat (0,5%)
fet que vol dir que més persones entren al
mercat de treball però, alhora, baixada de
l’ocupació (del 4,2%; 148.300) que afecta
tots els grans sectors econòmics, a les per-
sones amb contracte temporal i amb jor-
nada a temps complet. Aquest fet ha
provocat que la taxa de temporalitat se
situï en el 19,4%, dada que suposa una da-
vallada de 4 punts percentuals.

Seguint amb aquesta font, l’atur estimat
augmenta en un 81% (204.000) fet que
s’explica per tots els sectors: la construcció
registra un increment del 267%, seguida
per la indústria (112%), els serveis (42%) i
l’agricultura (11%). La taxa d’atur estimat
s’ha situat pràcticament en el 12% (5 punts
per sobre de la de finals del 2007) mentre
que la dels joves s’eleva al 26,5% (12,6
punts més).

En aquest context les ofertes de treball que
han arribat al Servei d’Ocupació de Cata-
lunya han experimentat una baixada inter-
anual del 30%, mentre que el total de
contractes registrats ho han fet en un 12%.

L’escenari macroeconòmic de la Generali-
tat de Catalunya (novembre del 2008) pre-
veia per al 2009 una davallada del PIB del
0,1% i de 55.000 llocs de treball equivalents
a temps complet que situaria la taxa d’atur
en l’11,6%, taxa que ja és superada en
aquests moments i, a més, tot indica que
continuarà pujant al llarg del 2009, encara
que manca comprovar l’efecte que podrà
tenir sobre l’atur el Fons estatal d’inversió
local. Les previsions esmentades es van fer
tenint en compte que el PIB estatal baixa-
ria en un 0,2%. Actualment, aquestes pre-
visions s’han revisat a la baixa (–0,6%); per
tant, haurem de suposar que el PIB català
també baixarà més del previst i conse-
qüentment la destrucció de llocs de treball
serà més alta que l’estimada inicialment.

A grans trets si no millora el finançament
tant de les empreses (liquiditat, etc.) com
el de la pròpia Generalitat i la dels ajunta-
ments, i no s’aposta per una política deci-
dida de suport al sector productiu difícilment
aquesta situació es podrà corregir a curt i
mitjà termini, esperem un primer semestre
del 2009 amb més regulació d’ocupació i
més atur.

Mercè Jou
Economista
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Conjuntura industrial  
(a data 2 de febrer de 2009)

La crisi financera mundial s’agreuja (el
Fons Monetari Internacional preveu que
l’any 2009 el creixement de l’economia
mundial serà tot just d’un 0,5%, el més baix
des de la Segona Guerra Mundial) i afecta
seriosament l’economia catalana. L’aug-
ment de l’atur i les dificultats de finan-
çament han deteriorat el consum domèstic
i les decisions d’inversió de les empreses.
L’afectació de la crisi és especialment greu
atesa l’exposició de l’economia catalana a
sectors exportadors de béns i serveis. L’ú-
nica bona notícia, darrerament, ha estat
que el preu del petroli, després d’haver as-
solit màxims històrics durant el juliol, ha
baixat més d’un 60%. Així mateix, el preu
de les matèries primeres ha caigut, de mit-
jana, més d’un 40% des de l’estiu.

L’entorn de crisi mundial ha fet que l’econo-
mia catalana, en el seu conjunt, hagi passat
d’una desacceleració suau, iniciada el 2007,
a una aturada brusca de l’activitat que ha si-
tuat el creixement del PIB del 2008 en un
0,9%. Les dades trimestrals de creixement
del PIB reflecteixen bé aquesta brusquedat
(2,3% en el primer trimestre, 1,5% en el
segon, 0,5% en el tercer i –0,6% en el quart).
Les taxes intertrimestrals dels tres darrers tri-
mestres han estat negatives (–0,1%, –0,2% i
–0,5%), per la qual cosa s’ha entrat oficial-
ment en recessió. El Departament d’Econo-
mia i Finances revisarà a la baixa el quadre
macroeconòmic a finals de febrer i el con-
seller va avançar recentment que el retrocés
per al 2009 serà proper al 2%.  

Pel que fa a la indústria catalana, se succe-
eixen les notícies sobre expedients de re-
gulació d’ocupació i concursos de creditors
deguts a la forta caiguda del consum i a les
restriccions creditícies.

Les dades trimestrals del PIB industrial re-
flecteixen clarament el diagnòstic exposat.
Durant el primer trimestre del 2008, el PIB
industrial va créixer tot just un 0,9% per en-
trar en decreixement (–1,5%, –3,6% i
–5,1%) durant els següents. Amb aquestes
taxes (el quart trimestre és només un
avanç), la variació de tot l’any quedaria en
el –2,3%. El BBVA preveu que la caiguda
del PIB industrial serà del –4,2% el 2009.

Pàg. 6

ció, i les indústries tèxtils, de la confecció,
cuir i calçat (–17,6%), que continuen el seu
procés d’ajustament. Totes les activitats pa-
teixen baixades de producció excepte l’e-
nergia.

Quant a la inversió industrial, l’enquesta de
tardor proporciona una estimació d’un
1,3% d’increment per al 2008, la qual corre-
geix a la baixa l’estimació anterior, que va
ser de l’1,6%, i confirma que els empresaris
han modificat els seus plans d’inversió per
adaptar-los a la nova conjuntura. Per al
2009, es preveu una reducció de la inversió
d’un –6,7% amb relació a la del 2008, cosa
que confirma la gravetat del deteriorament
de les expectatives i de l’activitat.

En el mateix sentit, l’ocupació industrial,
mesurada pel nombre d’afiliats al règim ge-
neral de la Seguretat Social, ha passat d’un
increment mitjà anual del 0,5% l’any 2007
a una caiguda d’un –3,4% el 2008 (amb
una clara intensificació de la caiguda fins al
–6,3% del quart trimestre). Per la seva
banda, l’EPA aporta dades relativament
contradictòries ja que informa d’una pràc-
tica estabilització del nombre d’ocupats
(–0,1%) durant el 2008, cosa que contrasta
amb l’atur registrat industrial, el qual ha
augmentat durant el 2008 un 18,6% amb
relació a l’any anterior, la qual cosa repre-
senta l’increment més pronunciat des del
1993. L’increment de l’atur industrial ha
estat especialment accentuat durant el
quart trimestre de l’any (un 40,8% amb re-
lació al mateix període de l’any anterior). 

Per la seva banda, les exportacions han in-
crementat entre gener i setembre un 3,1%
interanual, per sota del 6,0% del 2007. El
sector exterior és el que dóna una nota
menys pessimista ja que les exportacions,
tot i desaccelerar-se per la crisi mundial,
creixen més que les importacions (0,9%
entre gener i setembre).

– La mitjana anual de l’Indicador de Clima
Industrial (ICI), després d’haver assolit
durant el 2007 el valor més alt en set
anys, ha perdut vint punts percentuals
durant el 2008 i s’ha situat en el nivell
més baix des del 1993. Així mateix, la
gràfica de les dades mensuals dibuixa un
pendent fortament descendent que ha fet
que la confiança de la indústria tanqui
l’any en el pitjor resultat de la sèrie dis-
ponible, que comença el gener del 1993.

– Aquesta situació és similar a la d’Es-
panya, on la mitjana anual de l’ICI és la
pitjor des del 1993, i a la de la Unió Eu-
ropea, on l’ICI del desembre és el pitjor
de tota la sèrie disponible, que comença
el gener del 1985.

– Al Principat, l’evolució de l’indicador sin-
tètic ha estat determinada per la de la de-
manda, tal com ho expressa la mitjana
anual de la cartera de comandes total, la
qual és la més baixa des del 1993. Per 
la seva banda, la mitjana anual de la car-
tera de comandes estrangeres es troba en
el nivell mínim des del 2002. Aquest re-
trocés de la demanda ha fet que la mitjana
anual dels estocs de productes acabats
sigui la pitjor des del 1993 i que la mit-
jana anual de la tendència de la producció
sigui la més baixa de la sèrie disponible.

– Quant a l’indicador sobre el nivell de la
producció industrial, cal destacar que ha
assolit, en mitjana anual, el saldo més ne-
gatiu des del 1993. En la mateixa línia, el
grau d’utilització de la capacitat produc-
tiva del quart trimestre ha davallat fins al
74,5%, el més baix des del segon trimes-
tre del 2002, i es preveu que segueixi
baixant a curt termini. 

– Pel que fa a l’IPI (Índex de Producció In-
dustrial), la variació interanual del primer
trimestre va ser del –3,4%, la del segon,
del –3,3% i la del tercer, del –7,2%. La
caiguda es va accentuar a l’octubre-no-
vembre fins al –17,8% interanual, cosa
que confirma que la conjuntura davalla
ràpidament. Aquesta dada és rellevant
atès que l’IPI és el principal indicador
dels que es tenen en compte a l’hora
d’estimar l’evolució del PIB industrial,
cosa que fa preveure que la caiguda d’a-
quest darrer indicador s’agreujarà durant
el quart trimestre. Les activitats on la cai-
guda de l’IPI és més accentuada són la
fabricació de minerals no metàl·lics
(–18,9% durant el període gener-novem-
bre), afectats per la crisi de la construc-
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El metall català durant
el 2008 i perspectives
per al 2009
L’any 2008 el sector del metall a Catalunya
va experimentar un important canvi de
cicle, a l’igual que la resta de l’economia.
Els resultats favorables d’exercicis anteriors
es van tornar negatius en la majoria d’indi-
cadors. Segons l’índex de producció de
productes industrials (IPPI), l’activitat va
caure de mitjana un 9,8% en el període
gener-novembre amb relació al 2007, cosa
que contrasta amb el creixement d’un 3,5%
de tot l’any passat. Val a dir que el descens
del metall va ser superior al retrocés patit
pel global de la indústria catalana (7,1%) 
i pel conjunt d’aquest sector a Espanya
(4,9%). L’evolució del metall al llarg del
2008 es caracteritzà per una progressiva
moderació durant el primer semestre, 
en línia amb la marxa descendent palesa
l’any anterior, i per una davallada intensa a
partir de l’estiu, especialment després de
mitjan del mes d’octubre. Un exemple
força il·lustratiu d’això va ser l’automoció,
que en el darrer trimestre de l’exercici va
entrar en una etapa negativa en què s’in-
crementaren notablement els processos
d’ajustament empresarial i laboral. En el
període gener-novembre es van autoritzar
en el metall català 116 expedients de regu-
lació d’ocupació, afectant a 9.221 treballa-
dors, davant dels 49 expedients i 1.108
treballadors dels mateixos mesos del 2007.

L’ocupació del sector va caure durant el
2008. Entre finals del 2007 i el mes de se-
tembre del 2008 el nombre d’assalariats va
experimentar un descens d’un 2,9%, la
qual cosa contrasta amb l’increment d’un
1,7% del conjunt de l’exercici passat.

La intensa contracció del mercat interior,
tant per la banda del consum com de la in-
versió en equipament i, sobretot, en cons-
trucció, i l’evolució poc dinàmica de les
exportacions expliquen aquest panorama
del 2008. Hom pot citar que durant el 2008
es va produir una disminució d’un 30,2%
en les matriculacions de vehicles de tu-
risme a Catalunya o un descens d’un 15,2%
en el nombre d’electrodomèstics de línia
blanca venuts a Espanya. Per la seva part,
les exportacions van patir una disminució

No obstant això, cal destacar que, segons
l’enquesta de clima exportador del tercer
trimestre, només el 20,6% de les empreses
exportadores es mostren optimistes amb
una activitat exportadora a l’alça, mentre
que un 42,6% es mostren pessimistes.

Pel que fa als preus, l’Índex de Preus In-
dustrials va mostrar un perfil clarament al-
cista fins al tercer trimestre, el qual s’ha
anat moderant durant l’octubre i el novem-
bre gràcies a la baixada dels preus energè-
tics i de les matèries primeres. 

També hi ha influït un efecte base de com-
paració respecte al 2007 dels preus dels ali-
ments, especialment els elaborats.

Joan Miquel Hernández
Servei d’Estudis Observatori 

de Prospectiva Industrial Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa 

d’un 3,9% en el període gener-octubre,
mentre que les importacions caigueren un
11,7% en els mateixos mesos.

A més del retrocés de la demanda i dels
ingressos, va tenir lloc un augment de la
morositat i dels terminis de pagament i,
molt especialment, una forta contracció del
finançament extern de les empreses i de
les línies de cobertura d’assegurament de
risc de clients, cosa que va deteriorar nota-
blement els nivells de tresoreria i d’actiu
circulant empresarial.

Els preus del sector van registrar durant el
2008 una pujada d’un 2,9% segons l’índex
de preus industrials, per sota de la taxa ex-
perimentada pel global industrial i del re-
gistre assolit pel metall el 2007. D’altra
banda, els costos de primeres matèries i
productes semielaborats es van caracterit-
zar per un important ajustament a la baixa,
seguint la contracció de la seva demanda.
Aquest descens va ser especialment intens
durant el segon semestre de l’exercici. Val
a dir que des de principis de l’estiu fins a
finals d’any els preus internacionals dels
metalls bàsics van patir una disminució de
més d’un 50% segons l’índex “The Econo-
mist”. Això va ser més destacat en el níquel
i el coure.

Les branques que van experimentar un
pitjor comportament durant el 2008 foren
la construcció de maquinària i equips me-
cànics, la fabricació de productes metàl·lics
i la producció de vehicles de motor. Se-
gons dimensió, es pot apuntar l’evolució
més negativa de les empreses de menor
grandària.

Per a l’any 2009 es preveu una significa-
tiva contracció de l’activitat productiva del
sector a Catalunya. A hores d’ara no s’en-
treveuen elements que permetin avançar
una millora en el comportament del me-
tall en els propers mesos. De fet, un 64%
de les empreses del sector preveuen que
la seva evolució sigui enguany negativa o
molt negativa, mentre que un 31,4% anti-
cipa un estancament i la resta una evolu-
ció positiva.

Àngel Hermosilla
Economista i director general de la Unió

Patronal Metal·lúrgica (UPM)



Sector tèxtil/confecció.
Balanç del 2008
La crisi econòmica incideix amb
força en el mercat espanyol,
provocant un intens retrocés
de l’activitat i l’ocupació del
sector, comparable al de
l’any 2005.
– L’actual crisi s’ha materialit-

zat de manera intensa i rà-
pida en el mercat espanyol

i així els
tres mercats bà-
sics del sector
han patit re-
trocessos impor-
tants. El vestuari,

degut al compor-
tament del consu-

midor; el tèxtil/Llar, afectat per la
caiguda de l’habitatge, i els tèxtils tècnics
que s’han vist perjudicats per la manca de
demanda d’altres sectors, com l’automo-
ció. En conjunt, la demanda interior ha re-
trocedit un 5,8% en valor.
– La demanda exterior ha estat menys ne-

gativa. Així, el 2008 les exportacions s’han
mantingut estables. Per la seva part, el
menor consum i la caiguda de l’activitat
industrial han reduït les importacions,
amb la qual cosa el dèficit comercial es
manté respecte a l’any anterior.

– L’evolució negativa del mercat ha deter-
minat caigudes en la producció (–10%
en termes reals) i en l’ocupació (–7,2%),
que se situen en nivells similars a l’ante-
rior crisi del 2005.

– A aquest entorn negatiu s’hi ha d’afegir
les limitacions d’accés al crèdit que pa-
teixen les empreses, la qual cosa accen-
tua encara més les conseqüències de la
crisi i posa en dificultats la supervivència
d’algunes empreses. A conseqüència
d’això, han crescut les insolvències en el
sector (concursos), que doblen en nom-
bre les de l’any anterior, a més d’un allar-
gament dels terminis de cobrament i de
devolucions i impagats.

Perspectives per al 2009

Les perspectives per al 2009 són incertes
en aquests moments:

Brusca davallada de la construcció
Al 2008 el consum de ciment ha caigut un
23%; el nombre de treballadors assalariats
a la construcció d’alta en la Seguretat Social
ho ha fet en un 12%; la població ocupada,
segons l’EPA, en un 10%. Aquestes tres va-
riacions –23, 12 i 10%– dels indicadors
d’activitat per excel·lència ens mostren la
brusca davallada de la construcció catalana
al 2008. Però els indicadors avançats d’ac-
tivitat accentuen aquesta tendència. Els ha-
bitatges en projectes visats pels Col·legis
d’Arquitectes cauen un 65%, els habitatges
iniciats un 66%, les compravendes d’habi-
tatges un 42%, els habitatges acabats un
12% i la licitació oficial d’obres un 7%. L’in-
crement de costos, segons la mitjana anual,
ha estat d’un 5,7% per a l’edificació i d’un
9,3% per a les obres d’enginyeria civil (ara
bé, les variacions al desembre han estat
d’un –0’3% per a l’edificació i d’un –2’6%
per a l’enginyeria civil, a causa de la dava-
llada en els darrers mesos de l’any dels
preus de la ceràmica, del petroli i els seus
derivats, així com del coure i de l’alumini).

La construcció catalana es troba en una si-
tuació crítica i de canvi. La construcció del
futur haurà d’acompanyar el creixement de
l’economia per tal de no ofegar-lo, però no
tornarà a ser la principal causa. Per això, el
futur passa per la rehabilitació 

(manteniment i millora) del parc d’edificis
ja construït i per les Infraestructures i Equi-
paments (I+E). Pel que fa a la rehabilitació,
és urgent modificar el seu tractament tribu-
tari ampliant el concepte a tota intervenció
que comporti millora i manteniment (inclo-
ent-hi, a més de la feina de paleta, tota
mena d’instal·lacions, sanejament, etc.) per
tal d’aplicar-hi el tipus superreduït de l’IVA
(4%). En l’àmbit de les I+E, el Govern es-
panyol ha llançat un ambiciós pla, el Fons
Estatal d’Inversió Local, que per a Cata-
lunya suposa una dotació addicional de
1.276 milions d’euros a les inversions ja
programades per al 2009. La reforma del
finançament autonòmic ha de comportar
un impuls per a les inversions de la Gene-
ralitat, mentre que les inversions de l’Estat
a Catalunya només es materialitzaran si es
millora radicalment la gestió dels departa-
ments implicats. Però les empreses cons-
tructores han de poder finançar la seva
activitat. La no-discriminació de banca i
caixes d’estalvi entre les empreses amb risc
immobiliari i les constructores que treba-
llen per a clients solvents està ofegant em-
preses perfectament viables. És urgent
resoldre els problemes de liquiditat i de
confiança i que les entitats financeres com-
pleixin amb el seu paper.

Rafael Romero
Economista, president 

de la Cambra de Contractistes
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– La demanda interior continuarà en ter-
mes negatius durant la primera meitat de
l’any. La caiguda de la inflació i dels tipus
d’interès poden significar una millora en
la renda de les famílies que permeti es-
tabilitzar la caiguda del consum.

– Serà difícil mantenir les xifres d’exportació
actuals, ja que la situació econòmica euro-
pea (2/3 del total exportat) i mundial no
sembla que es recuperarà fins l’any 2010.

– Com a punt positiu cal esmentar un cert
retorn al subministrament de proximitat
davant la incertesa existent sobre l’evo-
lució del mercat.

Amb aquestes bases, és previsible un nou
retrocés en l’activitat i en l’ocupació, men-
tre que poden produir-se noves operacions
de reestructuració en funció de l’evolució
del mercat creditici.

Víctor Fabregat
Economista, director del CITYC

Estimació de la variació
del VAB agrari català
l’any 2008
El balanç final de l’any agrari 2008 a Ca-
talunya pot qualificar-se de força positiu
pel que fa al valor afegit brut atenent els
diferents impactes que ha suportat. Uns
impactes com són, de manera resumida, a
banda de l’idiosincràsia pròpia del sector
agrari com és la climatologia o l’estaciona-
litat de les produccions ramaderes, l’aug-
ment del preu de les matèries primeres
que en el cas dels cereals i productes
substitutius començà el tercer trimestre
del 2006 i continuà fins a l’agost del 2008.
Aquest augment va encarir els preus dels
pinsos i, per tant, també augmentà la fac-
tura dels consums intermedis. 

L’any 2008 també s’ha de destacar l’aug-
ment del preu dels fertilitzants i l’energia,
seguint l’estela de l’augment dels preus
del petroli. Precisament la disminució dels
preus del petroli durant el segon semestre
del 2008 encara no es reflecteix en una
baixa d’aquests costos en el sector pri-
mari. Però a la crisi de les matèries prime-
res, des del tercer trimestre del 2008, s’ha
afegit la crisi econòmica general que
avança a una velocitat no prevista. Una
crisi que si bé no té uns efectes letals com
en altres sectors econòmics (el sector
agroalimentari és un sector de creixement
madur i d’efectes retardats en alguns as-
pectes), està afectant també en especial el
finançament de les empreses agràries amb
la restricció del crèdit i les dificultats en
el sector transformador i distribuïdor im-
pedeix o retarda la translació d’augment
de costos als preus del consum. 

En concret, les darreres estimacions del
VAB del sector agrari català de l’any 2008
amb dades fins el mes de desembre del
2008 apunten a una variació negativa del
–1,24% amb relació a la de l’any 2007.

Per subsectors, la variació del subsector
agrícola és negativa (–1,59%). La variació
més negativa ha estat la dels cereals, que
en conjunt es va reduir un 27,52%, tot i
que només representa el 18% del subsector
agrícola de Catalunya. La sequera que va
patir Catalunya fins a la primavera afectà
de manera determinant en especial l’ordi
(–42,5%), que és el conreu majoritari quant
a superfície. També el volum de produc-
cions mediterrànies com el vi i l’oli final-
ment es van veure afectades en un 13,96%
i un 4,49, respectivament, en el cas del pri-
mer per l’excés d’aigua a l’hora de collir
que endarrerí la collita i afectà l’estat sani-
tari del raïm. En canvi, per les fruites, les
pluges caigudes a temps van ser providen-
cials i la producció augmentà un 12,45%.

El subsector ramader s’estima que tindrà un
lleuger augment del +0,78%. Aquí el com-
portament de les diferents produccions
l’any 2008 ha estat ben diferent. Així, en el
cas del boví i l’oví la disminució ha estat
considerable (11,6% i 10,4%, respectiva-
ment). L’augment de costos en la ramade-
ria afectà les decisions dels ramaders de
boví tot deixant d’entrar animals a engrei-
xar. Precisament al final de l’any 2008, la
manca d’oferta a tot el mercat comunitari
explica l’efecte positiu en els preus al pro-
ductor, tot i que el consum no sigui molt
dinàmic. En canvi, el comportament del
sector porcí català ha estat ben diferent: ha
continuat augmentant la producció malgrat
que els més importants competidors d’al-
tres regions europees ja havien disminuït
la seva producció a partir del mes d’agost.
També el VAB dels productes animals ha
tingut una aportació positiva del 5,71%
amb relació a l’any passat degut bàsica-
ment a l’augment de la producció de llet,
que, amb una conjuntura de preus positiva
per una disminució de l’oferta global, aug-
mentà la seva producció.

L’índex interanual de preus percebuts agraris
(IPPA) a Catalunya se situà el mes de novem-
bre del 2008 en +3,5%. Aquest comporta-
ment respon a un augment proporcionalment
més elevat dels preus dels productes rama-

ders i en especial el del porc (deguda al
pes que té el sector en l’índex) que la dels
preus dels productes agrícoles.

Finalment, la taxa de cobertura del sector
agroalimentari català fins el mes de novem-
bre del 2008 se situà en el 67,8%, la qual
cosa representa una millora de 2,1 punts
respecte al mateix període de l’any passat.
És de destacar especialment questa millora
en el context general de retrocés en altres
sector productius catalans. Aquesta millora
bàsicament es deu a l’augment de la taxa
de cobertura de les carns (capítol 2 de la
TARIC) i en especial de la carn i transfor-
mats del porc. Però també a la millora de
la relació euro/dòlar i al canvi de tendència
en el mercat mundial de matèries primeres
(tots dos durant el segon semestre de
l’any) que han abaratit la factura de les im-
portacions catalanes.

Germani Rincon
Economista
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Estat actual 
de l’economia
Les expectatives i la confiança dels col·le-
giats sobre l’economia catalana i espa-
nyola continuen sent molt negatives.

Un 95,4% dels col·legiats que contesta l’en-
questa assenyala que la situació actual de
l’economia catalana és pitjor que fa un any,
mentre que un 3,9% indica que és igual i
un 0,6% que és millor. En comparació amb
la consulta del mes d’octubre, s’observa
que ha continuat el procés de deteriora-
ment de les expectatives dels economistes,
si bé d’una forma més moderada que en
mesos anteriors. El percentatge de col·le-
giats que assenyalen en la present en-
questa que la situació actual és pitjor que

la de fa un any ha crescut en 0,6 punts
amb relació a l’anterior consulta (pujada de
4,4 punts entre el juny i l’octubre passats),
mentre que la proporció dels que indiquen
que s’ha produït una estabilitat ha caigut
en 0,9 punts (descens de 4,0 punts entre
el juny i l’octubre) i la dels que opinen que
ha millorat s’ha incrementat en 0,4 punts
(davallada de 0,3 punts entre el juny i l’oc-
tubre). Val a dir que en aquesta consulta la
proporció d’economistes que opinen que
el panorama actual és pitjor que el de fa
un any ha assolit el seu valor més elevat
des que es va iniciar l’enquesta, a principi
del 2001, i per contra el percentatge dels
que consideren que la situació no ha variat
s’ha situat en la xifra històrica més baixa. 

La marxa 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.)– posa
en relleu la situació negativa de l’economia en
l’actualitat, així com un empitjorament en la
confiança dels col·legiats en els darrers
mesos. Els col·legiats puntuen amb un 3,30
sobre un total de 10,00 l’economia catalana
i amb un 3,29 l’espanyola, mentre que en
la passada enquesta els valors foren, res-
pectivament, d’un 3,89 i d’un 3,94. Com en
l’enquesta del mes d’octubre, el descens de
l’índex relatiu a Catalunya ha estat menor
al del corresponent a Espanya. Tot i que la
diferència és molt reduïda entre els dos va-
lors, cal remarcar que per primera vegada
des de l’octubre del 2003 l’índex de con-
fiança sobre l’economia catalana és supe-
rior al de l’espanyola.

Pàg. 10 Informatiu de l’economista núm. 125

Situació econòmica (hivern 2009)
Reproduïm les principals conclusions de la primera de les enquestes de situació econòmica corresponent a l’any 2009, Si-
tuació Econòmica, Hivern 2009, que entre el 14 de gener i el 4 de febrer tots els col·legiats van poder respondre mitjan-
çant la pàgina web del Col·legi. A la web http://www.coleconomistes.com també hi trobareu el text complet de l’informe.
En aquesta edició, un total de 1.119 col·legiats han contestat l’enquesta (28,1% sobre la població total), distribuïts de la
manera següent. Segons la seva condició laboral, assalariats: 42,4%, empresaris i/o treballadors per compte propi: 46,7%
i aturats: 10,9%. Segons el sector d’activitats, serveis: 84,5% (serveis a empreses i particulars: 51,4%), indústria: 10,4%, i
construcció: 4,6%.
A manera de titular podem dir: les expectatives i la confiança dels economistes s’han deteriorat de manera generalit-
zada en els darrers mesos, cosa que s’intensificarà, tot i que més moderadament, de cara a mitjans d’any, i que les mesures
més oportunes i urgents a prendre per afrontar la crisi són condicionar els ajuts al sistema financer al fet que s’apliquin
a l’economia real, agilitar i augmentar les inversions en infraestructures, i incrementar les garanties/avals per al finan-
çament empresarial.

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 2009 2008 2007 2006 2005
catalana  Feb.  Oct.  Juny  Feb.  Oct.  Juny  Feb.  Oct.  Juny  Feb.  Oct.  Juny Tendència

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

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

Pitjor 95,4 94,8 90,4 75,5 55,5 32,8 27,9 34,5 35,0 39,0 38,2 46,1

No tenen 
opinió 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,2 0,6 0,6 0,3 0,7 0,5 0,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (1.119)(1.246) (953) (1.026) (958) (972) (1.027) (1.044) (933) (867) (856) (853)



Evolució de la situació econòmica de Catalunya
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“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)“



L’atur és el principal problema actual de
l’economia catalana, seguit de la feblesa
de la demanda interna. En els darrers
mesos ha crescut de manera significativa
la preocupació dels col·legiats per les dues
qüestions anteriors i, en canvi, ha dismi-
nuït pel que fa a la inflació i el preu del
petroli i carburants.

Segons els col·legiats, el problema més im-
portant que té actualment l’economia cata-
lana és l’atur, qüestió apuntada per un
74,4% del total. El segueix la feblesa de la
demanda interna, assenyalada per un
69,5% dels economistes. A certa distància
se situen la manca de reformes estructurals
(46,7%), les deficiències en infraestructures
i comunicacions (34,4%) i la feblesa de la
demanda externa (22,3%).

En comparació amb la passada enquesta
del mes d’octubre s’observa un fort incre-
ment de la preocupació dels col·legiats pel
que fa a l’atur i la feblesa de la demanda
interna, així com la manca de reformes es-
tructurals i la feblesa de la demanda ex-
terna. El primer problema fou apuntat per
un 43,9% dels economistes en el mes d’oc-
tubre i ara és indicat per un 74,4%, el

segon passà de ser assenyalat per un 47,2%
a un 69,5%, el tercer d’un 37,4% a un
46,7% i l’últim d’un 15,2% a un 22,3%. 

Pel contrari, s’ha produït una reducció sig-
nificativa de la preocupació per la inflació
i pel preu del petroli i els carburants. La
primera qüestió fou assenyalada per un
40,8% dels col·legiats el passat octubre i
ara el destaca un 3,5%, mentre que la se-
gona fou indicada per un 27,8% en l’en-
questa anterior i en la present és apuntada
per un 1,3%.

Entre la resta de problemes remarcats pels
economistes, s’han de destacar de manera
notable els relatius a les dificultats en l’àm-
bit del finançament bancari (crisi interna-
cional, manca de confiança en el sistema,
problemes i restriccions d’accés al crèdit,
manca de liquiditat, manca de finança-
ment, etc.). 

Un altre problema apuntat pels economis-
tes és la manca de confiança i de credibilitat
en l’actuació política i en el funcionament
del sector públic. Finalment, s’ha d’asse-
nyalar el dèficit fiscal que pateix Catalunya
respecte de l’Estat. 

Perspectives sobre 
l’economia en els propers
mesos
Fins a mitjans de l’any continuarà el pro-
cés d’empitjorament de la situació econò-
mica catalana i espanyola.

Un 80,6% dels col·legiats opina que l’eco-
nomia catalana empitjorarà en el primer
quatrimestre (gener-abril) de l’any, mentre
que un 17,9% pensa que no es registraran
canvis. Només un 1,4% preveu que tingui
lloc una millora. Per tant, en els propers
mesos s’espera majoritàriament un deterio-
rament de l’economia del Principat. 

L’índex de confiança dels economistes con-
firma l’empitjorament de l’economia cata-
lana. De cara a mitjans d’any es manté la
tendència baixista iniciada en els mesos
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Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia catalana?”

% de col·legiats
Problemes 2009 2008 2007 2006 2005

Febrer   Octubre   Juny Febrer   Octubre   Juny Febrer   Octubre   Juny Febrer   Octubre   Tendència

Atur 74,4 43,9 19,8 5,1 7,3 5,9 5,6 6,1 7,3 7,0 9,4

Feblesa demanda
interna 69,5 47,2 36,5 22,0 22,1 13,8 12,9 9,3 6,3 10,2 10,5

Manca reformes 
estructurals 46,7 37,4 32,1 35,7 51,5 54,0 51,9 44,4 37,4 41,6 41,9

Infraestructures i
comunicació 34,4 35,7 46,9 72,4 79,2 77,7 76,4 67,1 62,9 66,1 62,0

Feblesa demanda
estrangera 22,3 15,2 5,7 7,9 10,5 15,6 18,3 15,6 18,8 18,0 19,2

Costos laborals 13,0 12,3 9,4 13,9 20,6 25,9 24,7 23,9 19,5 20,7 22,1

Inflació 3,5 40,8 56,2 65,4 23,9 27,9 34,5 52,4 51,7 58,8 35,5

Cotització 
dòlar-euro 1,4 5,0 12,2 13,4 17,4 15,3 10,8 5,3 5,4 3,0 5,7

Preu del petroli
i carburants 1,3 27,8 61,0 40,5 26,3 21,3 19,6 42,7 63,0 42,5 65,2

Perspectives de l’economia catalana
“Creus que l’economia catalana millorarà,
continuarà igual o empitjorarà en el primer
quadrimestre (gener-abril) de l’any?”

Problemes de l’economia catalana



d’estiu del 2007, encara que, no obstant,
s’observa una moderació en aquesta ten-
dència en comparació amb mesos anteriors.
Es valora amb un 2,98 sobre un total de
10,00 la situació de l’economia del Principat
a mitjans de l’any (0,32 punts menys que en
l’actualitat) i amb un 2,95 la del conjunt de
l’Estat (0,34 punts menys). El diferencial
entre els dos índexs serà lleugerament fa-
vorable per a Catalunya, ampliant-se la dis-
tància actual.

Preus dels serveis 
bàsics del 2009
“Creus justificat que els serveis bàsics (aigua,
telefonia, electricitat, transport públic, peat-
ges, etc.) hagin incrementat els seus preus
per al  2009 per sobre de l’IPC previst?”

La majoria dels col·legiats opina que l’in-
crement dels preus dels serveis bàsics del
2009 no està justificat. 
Un 88,4% dels economistes creu que no
està justificat que la pujada de preus dels
serveis bàsics per al 2009 hagi estat supe-
rior a l’IPC previst. Només un 9,3% opina
que sí que està justificat.

Duració de la crisi 
econòmica 
La majoria dels economistes opina que
l’actual crisi econòmica s’allargarà més
enllà del 2009. 

“Quant temps creus que durarà l’actual
etapa de crisi econòmica?”

Un 92,0% dels economistes opina que l’ac-
tual etapa de crisi econòmica superarà
aquest any, mentre que només un 7,9%
creu que s’acabarà el 2009. 
Més específicament, un 47,8% dels col·le-
giats considera que s’allargarà fins el 2010 i
un 44,2% que pot anar més enllà d’aquest
exercici. Aquestes previsions són més nega-
tives que les que es van realitzar en les pas-
sades enquestes d’octubre i de juny del
2008. Per exemple, a la consulta d’octubre
un 86,6% dels economistes opinava que la
crisi superaria el 2009, dels quals un 57,4%
pensava que s’allargaria fins el 2010 i un
29,2% més enllà, mentre que un 13,4% creia
que tan sols duraria el 2009.

Valoració de l’actuació
del Govern espanyol da-
vant la crisi econòmica
Més de la meitat dels col·legiats opina que
l’actuació del Govern central davant la
crisi econòmica no tindrà efectes. 
Un 55,9% dels economistes creu que l’actua-
ció del Govern espanyol no tindrà cap efecte
davant l’actual crisi econòmica, mentre que
un 25,9% opina que tindrà una repercussió
positiva i un 14,5% pensa que serà negativa.
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Perspectives de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 com estarà a mitjans d’aquest any  l’economia catalana i l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)“



“Quina valoració fas de l’actuació del Go-
vern espanyol per fer front a l’actual crisi
econòmica?”

Mesures contra la crisi
Les principals mesures a prendre pel Go-
vern estatal per afrontar la crisi són con-
dicionar els ajuts dirigits al sistema
financer al fet que s’apliquin a l’economia
real, i agilitar i augmentar les inversions
en infraestructures.

Entre les mesures més oportunes i urgents
que hauria d’introduir el Govern espanyol
per fer front a l’actual crisi econòmica desta-
quen condicionar els ajuts dirigits al sistema
financer al fet que realment s’apliquin a l’e-
conomia real, agilitar i augmentar el volum
de les inversions en infraestructures, i intro-
duir un major volum de garanties/avals per
al finançament empresarial. La primera és
apuntada per un 68,3% dels col·legiats, la se-
gona per un 52,4% i la tercera per un 45,0%.
Altres mesures a ressaltar són la reducció
temporal d’impostos (IVA, IRPF, etc.) per a
estimular el consum (37,8% dels econo-

mistes), i introduir més flexibilitat en el
mercat laboral (30,7%).
Entre la resta de mesures es pot apuntar
la necessitat d’aplicar canvis en el sector
públic, com per exemple una reducció de
la burocràcia, un increment de l’estalvi i
eficiència de la despesa pública, una
major professionalització de la gestió, o
una disminució de càrregues administra-
tives. També, cal destacar la necessitat
d’actuacions en el marc fiscal (reforma
del marc regulador, desregulació de l’e-
conomia, reducció de les cotitzacions so-
cials, etc.).
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Moratòria temporal en el pagament
d'impostos empresarials

Ajuts a sectors estratègics crítics

Més flexibilitat en el mercat laboral

Reduir temporalment els impostos
per a estimular el consum

Major volum de garanties/avals

Agilitar i augmentar les
inversions en infraestructures
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Mesures contra la crisis econòmica

“Quines mesures creus més oportunes i urgents a introduir pel Govern espanyol per fer
front a l’actual crisi econòmica?”

Mesures % de col·legiats

Condicionar els ajuts dirigits al sistema financer a que realment s’apliquin a l’economia real 68,3

Agilitar i augmentar el volum de les inversions en infraestructures 52,4

Introduir un major volum de garanties/avals per al finançament empresarial 45,0

Reduir temporalment els impostos (IVA, IRPF, etc.) per a estimular el consum 37,8

Introduir més flexibilitat en el mercat laboral 30,7

Injectar ajuts específics per a sectors estratègics crítics (automoció, construcció, etc.) 18,6

Moratòria temporal en el pagament d’impostos en benefici de les empreses 17,6
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Empreses 
d’Assessorament 
Financer (EAFI)
El passat 16 de febrer va finalitzar el termini
donat per la CNMV per sol·licitar l’autoritza-
ció de constitució d’EAFI (Empreses d’Asses-
sorament Financer) per part d’aquells que
actualment estiguin exercint com a assessors
financers. Passat el termini, totes aquelles
persones físiques o jurídiques que exercei-
xin com a assessors financers en matèria
d’inversió ho faran de forma marginal, sense
perjudici del fet que es puguin inscriure en
qualsevol moment nous assessors financers.

El tebi interès sobre les EAFI que s’apreciava
a finals de l’any passat, quan es van posar a
consulta els esborranys dels documents ne-
cessaris per la sol·licitud d’autorització, ha
anat creixent exponencialment des que es
va publicar la circular 10/2008, el 15 de
gener, que estableix definitivament el sis-
tema de sol·licituds d’autorització. Mostra de
la creixent atenció que està despertant la fi-
gura de les EAFI la podeu trobar en la pu-
blicació, per part del diari Expansión, d’un
article sobre el tema en l’edició de dilluns
passat, a més de molts altres que han anat
apareixent en diversos mitjans. En podeu
consultar alguns a la web www.reafi.es.

Des del Consell d’Economistes porten més
de quatre mesos difonent les novetats que
han sorgit sobre la nova activitat, i aclarint
els dubtes a tots aquells que ho han sol·lici-
tat. Coincidint amb l’inici de l’any 2009 es va
intensificar l’activitat  per part d’aquest Con-
sell autoritzant la creació un òrgan especia-
litzat (RAF, Registre d’Assessors Financers)
per ajudar els economistes que vulguin es-
tablir-se com a EAFI. 

El RAF, en contacte permanent amb la
CNMV, col·labora amb els professionals inte-
ressats en la tramitació dels seus expedients
i com a fruit d’aquesta col·laboració va co-
mençar la setmana passada a presentar sol·li-
cituds d’autorització per a la constitució
d’EAFI. Un cop la CNMV autoritzi les prime-
res EAFI, el RAF ampliarà les seves activitats
per cobrir els serveis obligatoris exigits per
exercir l’activitat d’assessor financer. 

Amb aquesta nova regulació, neix a Espanya
un tipus d’empreses que, en països com Ale-
manya, Regne Unit o Estats Units, acapara
entre el 70% i el 80% del mercat d’assessora-
ment financer a clients; amb això pretenem
contribuir que els economistes espanyols pu-
guem assimilar els mercats quant al paper a
jugar per part dels assessors.

Prediccions de l’IEBE per al primer trimestre 
del 2009
L’Índex d’Expectativa Borsària preveeu que l’IBEX 35 tanqui el primer trimestre
de l’any entre els 8.200 i els 10.100 punts. 

La incertesa segueix persistint i la crisi de confiança en els mercats podrien fer que
l’IBEX toqués l’extrem més pessimista, si bé els experts coincideixen en què exis-
teix més probabilitat que es produeixi una lleugera recuperació.

En el gràfic que s’exposa a continuació s’observa la tendència de l’IBEX durant
l’any 2008, així com la previsió que realitza l’IEBE per al mes de març del 2009
entre 8.200 i 10.100 punts.
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i Direcció Financera d’ESADE

Curs de control de gestió. Control pressupostari

Del 26 de març al 21 de maig de 2009
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Els presidents de les tres corporacions pro-
fessionals que representen els auditors de
comptes han subscrit avui una declaració
conjunta per la qual es comprometen a
obrir una nova etapa per tal de treballar des
de la unitat d’acció en la millora i impuls de
l’auditoria de comptes davant els impor-
tants reptes que tenen plantejats aquests
professionals.

Aquesta declaració ha estat segellada pel
president del Consell General de Col·legis
d’Economistes d’Espanya, Valentí Pich; el
president del Consell Superior de Col·legis
de Titulars Mercantils d’Espanya, Lorenzo
Lara, i el president de l’Institut de Censors
Jurats de Comptes d’Espanya (ICJCE), Ra-
fael Cámara.

Després de manifestar en la declaració la
necesitat d’adequar i harmonitzar la nor-
mativa actual a la Vuitena Directiva i a la
resta de regulacions que es refereixen a
l’auditoria de comptes, els màxims respon-
sables de les tres institucions d’auditors as-
senyalen que, mentre en els darrers anys
s’ha produït una col·laboració en aspectes

puntuals, en l’actualitat hi ha matèries en
què “es fa necessària tant una coordinació
permanent com la unitat d’acció de les tres
corporacions amb l’objectiu de col·laborar
en el desenvolupament i la defensa dels
auditors de comptes de forma conjunta,
conciliant la diversitat de dimensions i
procedència corporativa amb l’interès
comú de tot el col·lectiu professional”.

Per fer més efectiva aquesta col·laboració
s’ha proposat la creació d’una Comissió
Mixta entre les tres corporacions, for-
mada en principi pels tres presidents, a
la qual se sotmetran plans conjunts d’ac-
tuació referits a: 
– la Regulació a la qual estan subjectes els

professionals de l’auditoria, amb prioritat
per al seguiment de la transposició de la
Directiva; 

– accions concertades de comunicació in-
terna i externa en benefici dels membres
de les tres corporacions;

– l’organització i la coordinació d’activitats
institucionals relacionades amb la con-
vocatòria i assistència conjunta a jorna-
des i reunions professionals. 

A més, l’actuació conjunta també inclourà
altres àrees d’activitat com el grup de tre-
ball de les Normes Tècniques d’Auditoria,
que funciona des de fa uns quants anys
amb l’ICAC, amb resultats molt positius; el
control de qualitat que exerceixen les cor-
poracions sobre les auditories de comptes,
i al Tribunal de l’examen d’accés al Regis-
tre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC),
l’organització del qual ha permès desen-
volupar una línia consensuada de treball. 

La declaració finalitza afirmant que les
Corporacions “aniran implementant i per-
feccionant noves línies possibles de col·la-
boració conjunta amb la voluntat i
l’objectiu bàsic de potenciar l’auditoria de
comptes al nostre país”.

Per al president del Consell General de
Col·legis d’Economistes, Valentí Pich, “en les
economies avançades només té sentit des-
envolupar una activitat professional en què
prevalguin l’autoexigència i l’eficàcia dels
professionals com un servei a la societat. És
per això que no s’han d’estalviar esforços i
iniciatives per avançar en aquesta direcció”.

El Consell General de Col·legis d’Economistes, el Consell General de Col·legis 
de Titulars Mercantils i l’Institut de Censors Jurats de Comptes firmen un acord
per actuar de forma conjunta davant els reptes dels auditors de comptes
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Entrevista 
a Agustí Jover

La seva activitat com a soci fundador
de Promo Assessors Consultors se
centra en la consultoria especialit-
zada en temes d’urbanisme i habi-
tatge. En aquesta activitat, on li és útil
la seva formació com a economista? 
Tot procés de transformació urbanística i
d’edificació és un procés d’inversió que
l’economista pot explicar en termes de
costos, temps i riscos, de manera que
podem facilitar recomanacions que inte-
ressen tant al públic com al privat. 

Vostè és responsable de l’estadística
oficial d’obra residencial i no residen-
cial a Catalunya, i de l’estadística de
lloguer d’habitatges de Catalunya. Si

fes ara aquesta estadística, quines
conclusions creu que es trobaria? 
No deixa de ser curiós que sigui des de
l’entorn dels economistes que, dècades,
enrere, intentéssim tenir informació objec-
tiva per a poder fer un bon diagnòstic i
formular les recomanacions pertinents.
Aquella metodologia implantada a casa
nostra, després s’ha estès a tot l’Estat i
avui configura una sèrie històrica molt va-
luosa per als qui operem en el sector im-
mobiliari. 

El darrer any va publicar els llibres
Manual d’Auditoria Urbanística Mu-
nicipal i Pautes per a inventariar i
constituir el Patrimoni Públic de Sòl i
Habitatge dels municipis de Cata-
lunya. Què el motiva a escriure i a
publicar?
Les Administracions Públiques durant els
darrers anys han anat guanyant presència
en el camp immobiliari i, a banda de la
recomanació genèrica que cadascú es
dediqui a fer el millor possible la tasca
que li és pròpia, cal facilitar les eines per
tal que l’activitat econòmica de les admi-
nistracions públiques pugui fer-se sota
criteris d’eficiència, eficàcia i amb trans-
parència. Els llibres són una aportació en
aquesta direcció.

Quin tipus de formació complementà-
ria requereix aquesta activitat pro-
fessional? 
L’urbanisme i l’habitatge són activitats in-
terdisciplinàries de manera que per a
poder dirigir qualsevol projecte cal haver
acumulat coneixements a nivell de terri-
tori i medi ambient, legal i tècnic. I l’expe-
riència és del tot imprescindible per a
poder tirar del carro en projectes que dis-
corren per camps absolutament intervin-
guts per una, dues o més administracions
amb competències superposades i a vol-
tes contraposades. 

Quin és el paper que amb el context
econòmic actual ha d’exercir l’econo-
mista a la nostra societat?
Ens cal treballar molt en la línia de prestar
servei a la col·lectivitat i això vol dir ètica,
informar i opinar. I fer-ho fàcil perquè 
tothom pugui entendre-ho.

Vostè ha estat professor d’Economia
a l’Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura del Vallès. Quin enfocament
pren l’economia en la formació d’ar-
quitectes?
Ja fa anys que vaig donar per conclosa la
meva etapa docent a la ETSAV. No era fàcil
per part del professorat admetre les lectu-
res interdisciplinàries i sovint em sentia a
dir allò de la posició “economicista”. He
de suposar que això haurà canviat. 

En quins altres estudis professionals
estimaria necessari el coneixement i
la formació d’economia? 
Ens manquen eines de coneixement per
moure’ns en el fenomen de la globalitza-
ció. En general diria que tota decisió urba-
nística i edificatòria hauria de comptar amb
la corresponent reflexió econòmica.

Què ha significat per a vostè el premi
que li ha estat atorgat com a Col·le-
giat i en Reconeixement al Despatx
Professional d’Economistes de l’any
2008? 
Primer, una sorpresa. Segon, un suport als
professionals joves del meu despatx i a mi
mateix a continuar fent que les propostes
i decisions en matèria d’urbanisme i edifi-
cació comptin amb el vessant del coneixe-
ment econòmic. Tercer, un reconeixement
als economistes que participen en la Co-
missió d’Economia Territorial i Urbana ja
que la suma d’esforços continuats de tots
els seus membres assegura una major pre-
sència del pensament econòmic en el nos-
tre sector d’activitat.

Gent de casa

Guardonats amb el Premi de Reconeixement al
Despatx Professional d’Economistes de l’any 2008
En aquesta setena edició, el Jurat ha volgut reconèixer aquells professionals que s’han destacat en una especialitat de la
professió que, tot i no ser exercida per molts economistes, no deixa de ser una de les actuacions que els economistes poden
desenvolupar en coordinació i competència amb professionals d’altres professions, com és l’assessorament i la consultoria
en temes territorials i urbans. 



Com a fundador del Gabinet d’Estudis
Econòmics, empresa dedicada a l’anà-
lisi estratègica d’empreses i territoris,
quins són els elements en comú en l’a-
nàlisi d’un i altre objecte d’estudi?
Jo estava destinat a ser empresari i la meva
raó inicial d’estudiar econòmiques va ser
per estar més ben preparat. A partir de lle-
gir Paul Samuelson i de seguir les classes
d’en Fabià Estapé, em va fascinar l’econo-
mia política, però sempre he intentat com-
paginar els dos vessants i de fet la meva
primera feina va ser a l’àrea de planificació
estratègica de Nestlé i he llegit molt d’en
Peter Drucker.

Quan i com va començar a derivar la
seva formació d’economista cap al sec-
tor d’urbanisme i les infraestructures?
Tot just acabar la carrera, un grup d’amics
de Mataró ens vam aplegar per discutir la
revisió del planejament urbanístic de la nos-
tra ciutat. Intentar interpretar la ciutat en
clau urbanística era per a mi quelcom nou
i molt engrescador i em va animar a fer un
curs d’urbanisme que va organitzar a Barce-
lona l’“Instituto de Administración Local”.
Jo era l’únic economista del curs i això em
va permetre escollir, entre els equips que

en aquell moment es formaven per execu-
tar la revisió del planejament a Catalunya
que va impulsar en Lluís Cantallops, amb
la recuperació de la Generalitat.

Com està organitzat el Gabinet d’Estu-
dis Econòmics?
Des dels seus inicis el Gabinet ha estat un
equip, afortunadament estable i flexible.
Ara som quatre socis, tres economistes i
una arquitecta, i la resta són becaris. Som
un despatx petit però ens complementem
força bé procurant cobrir un ampli ventall
de camps i sobretot donar respostes inte-
grals als nostres clients. Per fer-ho treba-
llem en xarxa amb enginyers, advocats,
sociòlegs, socioambientalistes i altres eco-
nomistes, en funció dels requeriments de
cada projecte.

El 1985 el Ministeri de Foment li concedí
el Premi Nacional d’Urbanisme pel Pla
General d’Urbanisme d’Hostalric (Gi-
rona), què destacaria d’aquest Pla?
L’entusiasme de tots plegats en la feina.
Tant de l’equip multidisciplinari que vam
crear per tirar endavant el treball com la
implicació dels polítics. Es consolidaven els
ajuntaments democràtics i hi havia moltes
ganes de tirar coses endavant. Suplíem la
nostra manca d’experiència amb dedicació.
Especialment recordo el lideratge d’en
Josep Maria Martínez Tomàs, l’arquitecte
que encapçalava el grup, un gran amic,
que ens va deixar pocs anys després en
ple èxit professional.

Vostè també va ser guardonat amb el
primer Premi Catalunya d’Economia lliu-
rat per la Societat Catalana d’Economia
pel seu estudi sobre 29 ciutats mitjanes
de Catalunya, com va sorgir el projecte?
El meu pare tenia una empresa de reciclatge
i de petit l’acompanyava a visitar proveïdors
o clients de Vic, Manresa, Girona, entre al-
tres ciutats, i jo sentia molta curiositat al
veure les diferents formes de guanyar-se la
vida d’una ciutat a l’altra i el divers tarannà
de cada una d’elles. Més endavant, fent ur-
banisme, vaig tenir oportunitat d’analitzar-
ho en profunditat i a partir d’aquí em va
semblar que podria ser útil un estudi com-
paratiu. Era el moment en què es parlava
que calia impulsar la xarxa de ciutats mitja-
nes de Catalunya i jo m’ho creia fermament,
així doncs vaig presentar el projecte al Ser-
vei d’Estudis de Banca Catalana. Recordo
que estava força cohibit però l’Artur Saurí
em va rebre amb molta cordialitat, va escol-
tar la meva proposta i no solament la va ac-
ceptar sinó que em va obrir les portes als
directors de Banca Catalana de cada ciutat,
els quals em van presentar als ajuntaments,
a les institucions empresarials i als emprene-
dors locals. A més, l’Artur va posar a la
meva disposició un pressupost suficient per
incloure a l’equip un enginyer de camins,
que va ser en Pere Macias, per valorar les

infraestructures d’acollida de cada ciutat.
Comprovar de primera mà com funciona-
ven a casa nostra els districtes industrials
marshallians i conèixer empresaris schum-
peterians va ser com un doctorat, i el premi
va ser una gran satisfacció perquè va reco-
nèixer l’enfocament innovador.
Crec que seria molt útil actualitzar-lo, però
ara els estudis comparatius generen moltes
reticències. Esperem que en un futur es
tornin a donar les circumstàncies adients.

Vostès editen un informe de referència
sobre les empreses constructores es-
panyoles: “109 constructores mitjanes:
una anàlisi d’excel·lència empresarial”.
Quina és la situació, a grans trets, en
què es troben avui aquestes empreses?
Fa 22 anys que vaig començar a analitzar
temes relacionats amb l’activitat cons-
tructora animat pel meu amic Rafael Ro-
mero, i des de fa 10 anys que venim
publicant aquests informes sobre el po-
tencial de les constructores mitjanes.
Hem viscut el seu extraordinari desenvo-
lupament i modestament crec que hem
ajudat perquè fossin més transparents, a
animar-los a una major implicació social
i sobretot a adoptar una visió a més llarg
termini. La situació actual és difícil, però
aquells que han sabut marcar distàncies
davant el sector immobiliari se’n sortiran
bé, ja que gairebé totes han fet els deu-
res i han reinvertit a l’empresa. De totes
maneres, el futur serà diferent, els mar-
ges seran molt més reduïts i moltes d’e-
lles hauran de fer aliances i fusions.

Vostè forma part d’una nova comissió
d’economistes en infraestructures al
Col·legi d’Economistes, per tant, no
només els enginyers tenen coses a dir.
Quina és la visió de l’economista en
aquest àmbit?
Els economistes hauríem de tenir una
funció primordial a l’hora d’establir les
prioritats que el país necessita. Segura-
ment el desplegament de l’alta velocitat
a Espanya s’hagués fet d’una altra ma-
nera. Hem de reivindicar, com es fa a la
Gran Bretanya, que tot gran projecte
compti amb un estudi previ cost-benefici
seriós, en el qual també es tinguin en
compte el cost mediambiental dels pro-
jectes tal com ens va acabar d’ensenyar
l’informe Stern. Actualment, però, la po-
sició dels economistes és molt subordi-
nada, en lloc de participar en la presa de
decisions, ens criden per justificar la in-
versió. Personalment però no ens podem
queixar, hem tingut l’oportunitat de
col·laborar amb Albert Serratosa, amb
Joan Anton Solans i amb Ramon Folch,
tres professionals de primer nivell en el
seus respectius camps, que entenen per-
fectament el paper dels economistes, i
de qui, cal dir-ho, n’hem après molt.
Però lluny de ser la norma, són més
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aviat l’excepció. Per tant, com que tenim
molt a dir-hi, i és molt oportuna aquesta
iniciativa de la Junta del Col·legi de crear
aquesta plataforma. Ara ens toca a nos-
altres donar-li vida.

Quin és el paper que en el context eco-
nòmic actual ha d’exercir l’economista
a la nostra societat?
En un primer cop d’ull es podria dir que la
crisi ens ha desacreditat professionalment
perquè no l’havíem previst, però això no
és cert. Que el model econòmic era insos-
tenible era quelcom ben conegut per tots
nosaltres encara que aquest era un discurs
que ningú volia sentir. De totes maneres
hauríem hagut de ser més incisius.
Si estem d’acord amb la definició que
sobre l’economia ens feia en Lionel Rob-
bins: “la ciència que analitza el comporta-
ment humà i la seva relació amb uns
mitjans escassos que tenen usos alterna-
tius” ara tenim molt a dir-hi. Sobretot hau-
ríem de ser especialment crítics amb l’ús
que s’està fent dels diners públics. Si es fa
de forma assenyada es pot crear feina es-
table i ens pot ajudar a ser més competi-
tius, però si es fa malament deixarem als
nostres fills un país arruïnat.
Per altra part, l’informe Stern ens propor-
ciona eines per valorar el cost mediam-
biental de les nostres accions i ens obre un
camp de treball prometedor però ple de
responsabilitat, que amb l’arribada d’O-
bama hauria d’esclatar.

En la seva opinió, quines són les princi-
pals mancances que tenim a Catalunya
en infraestructures? I a Espanya? Com
creu que es podrien o s’haurien d’anar
solucionant?
Si en algun lloc es pot constatar la discrimi-
nació que patim com a país és en el camp
de les infraestructures. Les inversions es
fan a batzegades i les prioritats es decidei-
xen en funció d’interessos localistes. Les
discussions sobre el traçat de l’entrada de
l’AVE a Barcelona, la negativa a la intercon-
nexió hidràulica Tarragona-Barcelona o el
rebuig als parcs eòlics en són alguns exem-
ples d’una miopia preocupant.
Amb la crisi hem de ser especialment curo-
sos amb les prioritats. Si volem que Barce-
lona sigui una metròpoli competitiva cal fer
front a la congestió actual. El quart cinturó
i el túnel d’Horta són dos obres bàsiques
pel que fa a la xarxa viària i, pel que fa al
ferrocarril, cal una nova via per fer front al
creixement de contenidors del Port de Bar-
celona. En tots aquests casos hi ha estudis
cost-benefici que avalen aquestes prioritats. 
Em preocupa que es parli del tren orbital
i l’eix transversal ferroviari sense cap es-
tudi cost-benefici que ho avali mínima-
ment, mentre l’àrea Metropolitana de
Barcelona no sols està congestionada sinó
que pateix un cost energètic i mediam-
biental inassumible. L’ampliació de les lí-

nies de Sabadell i Terrassa i el canvi de tra-
çat del corredor del Maresme, en serien al-
gunes de les prioritats. 

Què ha significat per a vostè el premi
que li ha estat atorgat com a Col·legiat
i en Reconeixement al Despatx Profes-
sional d’Economistes de l’any 2008? 
L’entenem com un reconeixement als nos-
tres 20 anys intentant introduir les eines
econòmiques en camps tradicionalment do-
minats per altres professions, i ens dóna una
dosi addicional d’adrenalina per continuar.
Estem molt contents i agraïts a la Junta.

Entrevista a 
Marçal Tarragó

Com explicaria l’evolució d’un econo-
mista cap al terreny d’urbanisme i l’e-
conomia urbana? 
En el meu cas particular la meva progressiva
especialització professional s’inicia en el
camp de l’economia urbana. Com vaig ex-
pressar en les paraules d’agraïment al reco-
neixement com a millor despatx del 2008, el
“culpable” de tot plegat va ser, en el seu dia,
el recordat Ernest Lluch. En el meu primer
any de facultat (a la tardor de l’any 1964) el
professor Lluch, només una mica més gran
que nosaltres, ens va proposar a un grup
d’alumnes col·laborar en treballs de camp
per la memòria econòmica de la revisió del
Pla Comarcal del 1953.
De fet aquella revisió fa arribar a un atzu-
cac (no es va aprovar fins al 1976), però
d’aquells treballs se’n va derivar el que
avui coneixem com a Regió Metropolitana
de Barcelona. 
Per tant, des d’un primer moment la meva
dedicació professional a temes d’urba-
nisme ha sigut constant. Quants anys són?
Més de 40? Uff!!!

Què s’entén per urbanisme comercial?
L’any 1973 un organisme autònom depen-
dent del Ministerio de Economía (El Insti-
tuto para la Reforma de las Estructuras
Comerciales, IRESCO) ens va encarregar el
primer estudi-informe que es realitzava a
Espanya sobre el tema de l’urbanisme co-
mercial, dedicat a les comarques gironines.
Pràcticament ens va tocar, al mateix temps,
realitzar el treball i inventar-nos com donar
contingut a un mot-d’ordre posat de moda
pels comerciants francesos per fer front a
les grans superfícies comercials perifèriques.
L’urbanisme comercial ha esdevingut una
disciplina sectorial de l’urbanisme, amb
continguts paral·lels a un suposat Urba-
nisme global (en majúscules). Primer de tot
entendre les relacions entre comerç i ciutat
(temes de localització, grandària de l’equi-
pament, àrees de clientela, tipologia dels
establiments i la forma urbana). En segon
lloc el planejament urbanístic (on posar co-
merç i amb quins formats). Finalment,
dotar la ciutat d’equipaments i d’infraes-
tructures urbanes per facilitar els usos co-
mercials (des de mercats municipals a
aparcaments, passant per la dotació de car-
rers amables i mobiliari urbà).

Quina és l’especialització que ha d’aga-
far un estudiant d’economia per orien-
tar-se cap al seu àmbit?
Fins ara no hi ha una especialització con-
creta. Ja fa anys que imparteixo en diver-
ses universitats una matèria que es diu,
precisament, urbanisme comercial, i ho
faig tant en escoles politècniques com en
facultats d’econòmiques. El desideratum
seria una bona base d’economia general,
amb coneixements aprofundits en econo-
mia de l’empresa (màrqueting, comercia-
lització, distribució). També cal comptar
amb instruments compartits entre la cièn-
cia regional i la geografia, i finalment no-
cions de dret administratiu i tècniques de
planificació urbana. Tot un món!

De què tracta el projecte APEU que
està posant en marxa a Catalunya?
APEU es l’acrònim d’Àrees de Promoció de
l’Economia Urbana. Es tracta de crear un ins-
trument de partenariat entre el sector públic
i el privat per a la promoció d’activitats eco-
nòmiques molt arrelades (i dependents)
d’un territori urbà determinat. Per exemple,
promoure els atractius comercials d’una de-
terminada àrea urbana –el que anomenem
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eixos comercials–; promocionar el turisme;
un millor comportament “sinèrgic” d’empre-
ses localitzades en un polígon industrial, etc.
El problema del partenariat no regulat (l’e-
xemple típic i tòpic seria el finançament de
les llums de Nadal), és la participació eco-
nòmica voluntària, només d’una part de les
empreses ubicades en un eix comercial,
mentre se’n beneficien totes.
Als EUA han creat un mecanisme, que
anomenen BID (Business Improvement
District) que suposa una forma associativa
de col·laboració de les empreses amb les
autoritats locals per poder pagar (obligatò-
riament) un plus de servei, més neteja, més
llum, més seguretat, més promoció.
Les APEU vol ser una reinterpretació dels
BID a les característiques de les empreses
i activitats econòmiques en diferents tipus
d’entorn urbà a Catalunya.

En la seva opinió, quin grau de satu-
ració comercial presenta Catalunya
respecte a la resta de comunitats au-
tònomes d’Espanya? Cap a on creu que
el Govern català hauria d’encaminar
la política d’urbanisme comercial: cap
a la perifèria o cap al centre urbà?
Pel que fa a la primera part de la pre-
gunta, em costa fer servir l’expressió “sa-

turació comercial”. “Saturació” és un fe-
nomen físic en el qual una solució no
admet més concentració de l’element ca-
racterístic. Quan es parla de “saturació
comercial” en el fons el que es vol és li-
mitar el creixement de l’oferta d’equipa-
ment comercial. L’oferta comercial només
pot tenir tres límits: que les empreses si-
guin eficients, que els consumidors tin-
guin la màxima llibertat d’escollir entre
diverses ofertes i que es respectin les lleis
de la competència. A Catalunya –i a altres
comunitats– queda encara recorregut.
L’any 2005 es va aprovar una nova Llei
d’Equipaments Comercials en què s’im-
pulsava un determinat model d’urba-
nisme comercial fonamentat en una ciutat
compacta (és a dir no dispersa, amb una
certa densitat de població), en una ciutat
complexa (és a dir amb barreja d’usos re-
sidencials, comercials, d’equipaments),
en una ciutat cohesionada socialment (en
què tothom pogués tenir accés a l’equi-
pament comercial, especialment les per-
sones amb dependències), en un marc
territorial equilibrat. Comparteixo aquesta
filosofia més que no pas dicotomies entre
centre urbà i perifèria. En tot cas, el co-
merç s’ha d’implantar allà on sigui més
fàcil accedir-hi per part dels consumidors.

Vostè està col·laborant estretament
amb la Junta de Govern del Col·legi i,
en concret també, a la nova seu del
Col·legi a Gal·la Placídia, què destaca-
ria d’aquest nou emplaçament?
La possibilitat de tenir una nova seu que
permeti complir amb les funcions de la
nostra responsabilitat com a Col·legi: 
la formació continuada dels nostres pro-
fessionals, el debat de la conjuntura de

cada temps, el retorn de les nostres refle-
xions a la societat, i tot això en una seu
representativa en un emplaçament emble-
màtic al centre de la capital de Catalunya.

Quin és el paper que amb el context
econòmic actual ha d’exercir l’econo-
mista a la nostra societat?
Com diu el president Obama, aportar la
nostra quota de responsabilitat.

Què ha significat per a vostè el premi
que li ha estat atorgat com a Col·legiat
i en Reconeixement al Despatx Profes-
sional d’Economistes de l’any 2008?
Em fa una certa vergonya respondre en ter-
mes personals a la pregunta. Prefereixo
pensar que el premi (que, cal no oblidar,
compartim tres companys amb un perfil
prou semblant –en Lleonart, en Jové i jo
mateix–), es dóna a una especialització
que sovint és oblidada (l’economia i la ciu-
tat) a favor de tasques professionals més
reconegudes socialment.
Cal pensar, però, que Fabià Estapé va edi-
tar l’obra d’Ildefons Cerdà, que Ernest
Lluch publicava ja als anys seixanta sobre
aquests temes, que Joan Hortalà aplicava
tècniques d’anàlisi regional en els seus es-
tudis comarcals, que Pasqual Maragall va
especialitzar-se precisament en economia
urbana, tant a les universitats de Londres
com de Nova York, que en Ros Hombrave-
lla i tants d’altres...

Elvira García
Gabinet de comunicació
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NORMAS GENERALES

LEY 2/2008, DE 23 DE DICIEMBRE 
(BOE 24-12-2008) [REF. CISS LE332187]
De Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
• Materias afectadas: IRPF, No residentes, Sociedades, Transmi-
siones patrimoniales, Impuestos especiales, IBI y Tasas estatales.

PATRIMONIO

LEY 4/2008, DE 23 DE DICIEMBRE 
(BOE 25-12-2008) [REF. CISS LE332189]
Se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se
generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones
en la normativa tributaria.
• Otras materias afectadas: IVA, Sociedades, No Residentes,
IGIC, Transmisiones patrimoniales, Sucesiones y donaciones,
Ley General Tributaria, IAE, Impuestos especiales e Impuesto
sobre las primas de seguros.

IRPF

REAL DECRETO 1975/2008, DE 28 DE NOVIEMBRE 
(BOE 02-12-2008) [REF. CISS LE330575]
Sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica,
fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda.

ORDEN EHA/3300/2008, DE 7 DE NOVIEMBRE 
(BOE 18-11-2008) [REF. CISS LE329965]
Se aprueba el modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre
la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Re-
tenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital
mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada
de cuentas en toda clase de instituciones financieras, inclu-
yendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, de-
claración informativa anual de personas autorizadas y de saldos
en cuentas de toda clase de instituciones financieras.
• Otras materias afectadas: Sociedades y No Residentes.

ORDEN EHA/3413/2008, DE 26 DE NOVIEMBRE 
(BOE 29-11-2008) [REF. CISS LE330477]
Se desarrollan para el año 2009 el método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Otras materias afectadas: IVA.

ORDEN ARM/3772/2008, DE 5 DE DICIEMBRE 
(BOE 26-12-2008) [REF. CISS LE332203]
Se fija para el año 2009 la renta de referencia.
• Otras materias afectadas: Sociedades.

RESOLUCIÓN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
(BOE 18-12-2008) [REF. CISS LE331489]
Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT
Se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos al paga-
dor de rendimientos del trabajo o de la variación de los datos
previamente comunicados.

RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIMBRE DE 2008 
(BOE 31-12-2008) [REF. CISS LE332543]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el primer
trimestre natural del año 2009, a efectos de calificar tributaria-
mente a determinados activos financieros.
• Otras materias afectadas: Sociedades.

SOCIEDADES

REAL DECRETO 1793/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE 
(BOE 18-11-2008) [REF. CISS LE329963]
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

REAL DECRETO-LEY 10/2008, DE 12 DE DICIEMBRE 
(BOE 13-12-2008) [REF. CISS LE331200]
Se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de
las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económi-
cas complementarias.

ORDEN EHA/3064/2008, DE 28 DE OCTUBRE 
(BOE 30-10-2008) [REF. CISS LE328688]
Se modifican la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 26 de julio de 1989 por la que se desarrolla el artículo 86 de
la Ley del Mercado de Valores y la Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de 24 de septiembre de 1993, sobre fondos
y sociedades de inversión inmobiliaria, al objeto de habilitar a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para desarrollar
determinados aspectos en el ámbito contable de entidades su-
pervisadas y en el de cálculo de coeficientes y límites de las ins-
tituciones de inversión colectiva.

CIRCULAR 5/2008, DE 31 DE OCTUBRE DE 2008 
(BOE 21-11-2008) [REF. CISS LE330125]
Banco de España
A las sociedades de garantía recíproca, sobre recursos propios
mínimos y otras informaciones de remisión obligatoria.

CIRCULAR 6/2008, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2008
(BOE 02-12-2008) [REF. CISS LE330576]
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sobre la determinación del valor liquidativo y aspectos opera-
tivos de las instituciones de inversión colectiva.

CIRCULAR 6/2008, DE 26 DE NOVIEMBRE 
(BOE 10-12-2008) [REF. CISS LE330912]
Banco de España
A entidades de crédito, de modificación de la Circular 4/2004,
de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera
pública y reservada, y modelos de estados financieros.

CIRCULAR 7/2008, DE 26 DE NOVIEMBRE 
(BOE 29-12-2008) [REF. CISS LE332246]
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sobre normas contables, cuentas anuales y estados de infor-
mación reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, So-
ciedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y
Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo.

CIRCULAR 9/2008, DE 10 DE DICIEMBRE 
(BOE 05-01-2009) [REF. CISS LE332685]
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sobre normas contables, estados de información reservada
y pública y cuentas anuales de las sociedades rectoras de los
mercados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco
de España, de las entidades rectoras de los sistemas multila-



terales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las
entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas,
de las sociedades que tengan la titularidad de todas las ac-
ciones de organismos rectores de mercados secundarios ofi-
ciales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros
sistemas de compensación y liquidación de los mercados que
se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de
Valores.

CIRCULAR 11/2008, DE 30 DE DICIEMBRE 
(BOE 14-01-2009) [REF. CISS LE333196]
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sobre normas contables, cuentas anuales y estados de infor-
mación reservada de las entidades de capital-riesgo.

NO RESIDENTES

REAL DECRETO 1794/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE 
(BOE 18-11-2008) [REF. CISS LE329964]
Se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en ma-
teria de imposición directa.

ORDEN EHA/3202/2008, DE 31 DE OCTUBRE  
(BOE 10-11-2008) [REF. CISS LE329246]
Se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración informativa de cuentas de no residentes», así
como los diseños físicos y lógicos para su presentación por
soporte directamente legible por ordenador, y se establece
el procedimiento para su presentación telemática por tele-
proceso.

ORDEN EHA/3300/2008, DE 6 DE NOVIEMBRE
(BOE 17-11-2008) [REF. CISS LE329917]
Se aprueban el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-do-
cumento de ingreso» y el modelo 296 «Impuesto sobre la
Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento per-
manente. Declaración anual de retenciones e ingresos a
cuenta.

IVA

REAL DECRETO 1893/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE 
(BOE 24-11-2008) [REF. CISS LE330191]
Por el que se desarrollan medidas fiscales y de seguridad social
en el ejercicio 2008 para atender los compromisos derivados
de la organización y celebración de la 33ª edición de la Copa
América en la ciudad de Valencia.
• Otras materias afectadas: IRPF, Sociedades y No residentes.

ORDEN EHA/3480/2008, DE 1 DE DICIEMBRE
(BOE 04-12-2008) [REF. CISS LE330682]
Se modifican la Orden EHA/3397/2006, de 26 de octubre, por
la que se aprueban los modelos 390 y 392 de declaración re-
sumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y el modelo
430 de declaración del Impuesto sobre las Primas de Seguros,
así como el anexo II de la Orden EHA/3020/2007, de 11 de oc-
tubre, por la que se aprueba el modelo 190 y el artículo tercero
de la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre por la que se
aprueba el modelo 198.
• Otras materias afectadas: IRPF.

REAL DECRETO 2126/2008, DE 26 DE DICIEMBRE 
(BOE 27-12-2008) [REF. CISS LE332212]
Se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de di-
ciembre, así como el Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de des-
arrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplica-
ción de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007,
de 27 de julio.
• Otras materias afectadas: Gestión tributaria.

ORDEN EHA/3786/2008, DE 29 DE DICIEMBRE 
(BOE 30-12-2008) [REF. CISS LE332425]
Se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo
30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y se
modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23
de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de au-
toliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliqui-
dación mensual, modelo agregado, así como otra normativa
tributaria.

GESTIÓN TRIBUTARIA

REAL DECRETO 1804/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE 
(BOE 18-11-2008) [REF. CISS LE329968]
Se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado
por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras
normas tributarias.
• Otras materias afectadas: IAE, No Residentes, IRPF, Transmi-
siones Patrimoniales y Régimen sancionador tributario.

ORDEN EHA/3481/2008, DE 1 DE DICIEMBRE 
(BOE 04-12-2008) [REF. CISS LE330683]
Se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual
acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos
para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por so-
portes directamente legibles por ordenador y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

RESOLUCIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 
(BOE 08-12-2008) [REF. CISS LE330831]
Dirección General del Catastro
Se aprueba el régimen de funcionamiento de la Oficina Virtual
del Catastro y de los Puntos de Información Catastral.

ORDEN EHA/3787/2008, DE 29 DE DICIEMBRE 
(BOE 30-12-2008) [REF. CISS LE332427]
Se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada
en el artículo 36 del Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de des-
arrollo de las normas comunes de los procedimientos de apli-
cación de los tributos.

ORDEN EHA/3788/2008, DE 29 DE DICIEMBRE 
(BOE 30-12-2008) [REF. CISS LE332428]
Se aprueba el modelo 039 de Comunicación de datos, relativa al
Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre
el Valor Añadido y se modifican la Orden HAC/3626/2003, de
23 de diciembre, y la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre.
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En l’àmbit concursal, qualsevol procediment que impliqui
negociació entre parts requereix, en situacions de conflicte,
una mediació i una supervisió dels plantejaments. Les parts
han de tenir les mateixes possibilitats d’accés a la informa-
ció a fi que la negociació sigui possible. I qualsevol proce-
diment que impliqui recuperació de drets en situacions de
liquidació requereix, també, una informació clara sobre els
actius existents, el seu valor d’alienació i les condicions del
seu repartiment.

És per aquesta raó que tant en l’un (conveni de continuïtat)
com en l’altre cas (liquidació) es requereix d’un element
subjectiu que garanteixi, en el sentit professional que no
patrimonial, els objectius del procediment. I aquest element
és l’Administració Concursal.

Per tant, la llei encomana a aquest element ser un suport
independent del procés. I diem independent ja que no ha
de ser considerat com un auxiliar del jutge, sobre el qual,
en aquest cas, recauria tota la responsabilitat, sinó que real-
ment se l’ha de considerar un professional tècnic forense
independent al qual la llei encomana un paper fonamental-
ment reductor d’asimetries d’informació. 

Això és: donar transparència al procediment determinant la
veracitat de la situació de crisi i les seves causes i de la ra-
cionalitat de les propostes de solució. I per a aquest objec-
tiu la llei li encarrega que redacti l’Informe sobre: i) les
dades i circumstàncies expressades en la memòria ii) l’estat
de la comptabilitat del deutor iii) les principals decisions i
actuacions de la pròpia Administració Concursal iv) la llista
de creditors i l’inventari i v) l’informe de viabilitat. Per altra
banda, cal avaluar els possibles Plans de Pagament o de
Viabilitat que presenti la concursada.

Encomanant-li, a més, funcions de negociació en els pro-
cessos de reestructuració laboral i en tots aquells que la
continuïtat de l’empresa ho requereixi; sobretot si el jutge
ha disposat la substitució del deutor administrador.

Aquestes funcions descrites són les relacionades amb la si-
tuació i perspectives de futur de l’empresa. Però també
s’encomana a l’Administració Concursal una funció de re-
visió de l’actuació del deutor en fase preconcursal (fins 2
anys abans de la declaració de concurs) relacionada amb la
responsabilitat personal en la gènesi i agreujament de la si-
tuació d’insolvència. Responsabilitats de caràcter patrimo-
nial de les quals es derivaran totes aquelles gestions, per
part de l’Administració Concursal, tendents a la recuperació
d’aquella part del patrimoni empresarial que hagués sortit
fraudulentament del país, en els termes de la Llei concursal,
o que de la qualificació de culpabilitat resultés sentència
condemnatòria de responsabilitat civil contra el deutor.

També convé destacar el paper de l’AC quan ha de substi-
tuir l’empresari per qualsevol de les causes previstes en la
Llei concursal. Aquesta particular situació implica un tipus

d’actuació professional bastant diferent de la que una ac-
tivitat professional d’economista ens pot tenir acostumats. 

Doncs és una activitat més propera a l’administració geren-
cial. En aquests casos el paper de l’Administració Concursal
és molt més compromès ja que ha d’administrar l’empresa
fins que es firmi el conveni. Però administrar el dia a dia, ja
sigui per ells mateixos o a través d’auxiliars delegats sota la
seva responsabilitat, és una tasca complexa a la qual no
s’estava habituat en el sistema concursal antic, que resul-
tava molt més formal i de gestió, fonamentalment, judicial.

Està clar que la funció és complexa com correspon a qual-
sevol actuació professional emmarcada en l’àmbit del trac-
tament de la crisi empresarial, i aquesta actuació s’ha
realitzat en moltes empreses per economistes especialistes
en la reconducció de la crisi. Entenem que aquesta especia-
lització s’ha de basar en una formació específica, que doni
instruments suficients als economistes administradors con-
cursals per portar a bon fi aquesta tasca. 

En aquest sentit i atès que no existeix una carrera de forma-
ció universitària ad hoc per exercir una activitat professional
tan complexa, és competència del Col·legi Professional el
desenvolupament dels cursos de formació, en coordinació
amb altres institucions, que permetin donar aquest perfil
al professional de l’Administració Concursal.

Seria convenient, doncs, un desenvolupament específic
de l’“economia concursal” en contraposició al “dret
concursal”. No existeix un desenvolupament metodo-
lògic específic sobre aquestes qüestions d’índole eco-
nomicofinancera que estableixi una doctrina del
concursal que permeti la seva contrastació i aplicació
pels professionals de la matèria. Aquest desenvolupa-
ment hauria de ser impulsat pels Col·legis d’economis-
tes en col·laboració amb la institució universitària.
Doncs existeixen molts aspectes en la Llei concursal
que són exclusivament economicofinancers, les anàli-
sis i conseqüències derivades de la qual són fonamen-
tals en el procediment.

Així, considerem imprescindible que existeixi un desenvolu-
pament teòric i pràctic d’aspectes com: 
a) criteris de valoració d’actius i passius, 
b) criteris per determinar en quin moment del procediment

resulta inevitable sol·licitar el cessament d’activitat d’una
o de totes les unitats de negoci de la concursada, 

c) una metodologia específica per a l’anàlisi de les propos-
tes de conveni,

d) una metodologia, també específica, per a l’anàlisi de l’a-
greujament de la insolvència a fi de procedir correcta-
ment en el procediment a seguir per a la qualificació del
concurs, 

e) etc.

Consell de Redacció d’EVE

Un requeriment als Col·legis Professionals d’Economistes 
amb relació a l’administració concursal
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Quadern de navegació
LA WEB DEL COL·LEGI

Recordem que tots els col·legiats poden fer servir el DIRECTORI
ONLINE per publicitar la seva informació com a economistes i
també per actualitzar les seves dades personals tant en el Direc-
tori Online com en la base de dades del Col·legi. Els canvis de
dades fets mitjançant aquesta eina són recollits setmanalment
pel Col·legi i posteriorment actualitzats a la base de dades ge-
neral de col·legiats.

El Directori Online permet que els col·legiats escullin quines
dades personals i/o professionals volen fer públiques, adjuntar-
hi fotografia, currículum o articles fets, etc.
– http://directori.coleconomistes.com

LA HISTÒRIA D’INTERNET EN UNA VIDEOANIMACIÓ

Les primeres connexions entre
ordinadors, la xarxa Arpanet,
els primers protocols d’inter-
canvi d’informació entre ordi-
nadors, o fins i tot la crisi dels
míssils de Cuba van tenir un

paper força important en l’aparició d’Internet. L’animació en
vídeo History of the Internet, ho explica tot d’una manera molt
entenedora i ajuda a entendre com s’ha acabat formant la
xarxa tal com la coneixem actualment.
– http://www.lonja.de/motion/mo_history_internet.html 

(cal tenir instal·lat el QuickTime per poder veure-la)

LUNASCAPE, EL NAVEGADOR HÍBRID

L’ha desenvolupat una companyia japonesa aconseguint un
aplicatiu híbrid que incorpora els motors Gecko (Firefox), Tri-
dent (Internet Explorer) i WebKit (Safari d’Apple i Chrome de
Google). Tot i que es troba en fase de proves, es pot descarre-
gar i instal·lar gratuïtament només per a Windows i en anglès.

D’entrada, quan s’instal·la, demana el motor de navegació pre-
ferit per defecte. Però amb un clic de ratolí es pot canviar el
motor del navegador en qualsevol moment. També es poden
tenir unes quantes pestanyes obertes, cadascuna funcionant
amb un motor diferent. Això ens permet poder veure correcta-
ment webs que han estat dissenyades en base a un navegador
(el 90% ho estan per l’Internet Explorer) i que amb altres no
s’acaben de veure bé. 

Els responsables d’aquest navegador afirmen que és el més
ràpid de la xarxa, pot llegir RSS, té una protecció perquè no es
col·lapsi tot el navegador, en cas de topar amb una web “pro-
blemàtica”, està previst que en versions posteriors sigui el propi
navegador que detecti quin motor és millor per a cada web i
l’activi automàticament.
– http://www.lunascape.tv/

EL MESSENGER EN CATALÀ

Microsoft ha traduït al català el seu programari Windows Live
incloent-hi el programa que n’és més conegut de tot el paquet,
el Microsoft Messenger (MSN). 

El Messenger és el programa de missatgeria instantània més
utilitzat del país, sobretot pels més joves. Entre els altres progra-
mes en català del Windows Live hi ha el sistema d’emmagatze-
matge en línia SkyDrive i el servei per a emmagatzemar i
compartir imatges Fotos. Només el servei de correu web Hot-
mail encara no és en català tot i que podria ser que durant el
mes de febrer estigués enllestida la traducció.

MICROSOFT ACTIVA L’ACCÉS POP3/SMTP 
PER A LES ADRECES DE HOTMAIL

Finalment, Microsoft ha decidit activar el protocol POP3 en les
adreces de correu-e de Hotmail de tal manera que aquestes es
puguin fer servir en diferents programes de gestió de correu
com per exemple l’Outlook.

Fins la data aquesta possibilitat existia només per als usuaris
que tenien subscrit en forma de pagament el servei de Hotmail
però com que el seu principal competidor, Gmail, ja oferia
aquesta possibilitat, Microsoft finalment ha canviat.

Els usuaris de Hotmail que vulguin configurar el seu programa
de correu-e (Outlook, Outlook Express, etc.) o dispositius mòbils
(Blackberry, iPhone, dispositius amb Windows Mobile o
Symbian) necessiten els següents paràmetres:
– Servidor d’Entrada (POP3): pop3.live.com
– Servidor de Sortida (SMTP): smtp.live.com
– Usuari: la_teva_direcció@hotmail.com
– Password: el que tens assignat per accedir via web

Cal tenir present que Microsoft està adaptant tots els seus
sistemes i que actualment no totes les adreces poden funcio-
nar correctament des dels programes de gestió de correu
electrònic.

WINDOWS 7. EL NOU SO DE MICROSOFT

Primerament, després de Win-
dows Vista, es pensava que el
seu successor seria el Windows
Vienna. Però aquest nom va ser
substituït pel número 7, conver-
tint-se així en Windows 7. Aquest
és el pròxim sistema operatiu
que Microsoft llançarà al mercat
durant aquest any després del
fracàs del Windows Vista.

Serà un nou Windows que s’assemblarà molt en aspecte al seu
predecessor, però infinitament millor que aquest quant a com-
patibilitat i rapidesa. També tindrà suport tàctil.

Els de Redmon també han anunciat que tots els equips nous
comprats a partir del juliol d’aquest any que vinguin amb Win-
dows Vista, tindran una actualització totalment gratuïta de
Windows 7.

Departament d’Informàtica 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Nous límits per auditar. Com computen?
Si bé cada cop que es modifiquen els límits que determinen l’o-
bligació d’auditar es generen dubtes de com s’han de compu-
tar, aquest cop encara n’hi ha més al coincidir amb l’entrada en
vigor del Nou Pla General Comptable. És per això que l’ICAC
ens recorda com s’han d’aplicar a través de la consulta núm. 2
del BOICAC 73.

D’acord amb allò establert en l’article 203 del TRLSA, els comptes
anuals i l’informe de gestió hauran de ser revisats per auditors de
comptes, sempre i quan no es pugui presentar balanç abreujat.
Recordem que podran formular balanç, memòria i estat de canvis
en el patrimoni net abreujats les societats que durant dos exer-
cicis consecutius reuneixin dues de les circumstàncies següents:
– Actiu inferior a 2.850.000 euros.
– Import net de la xifra de negocis inferior a 5.700.000 euros.
– Una mitjana d’empleats durant l’exercici inferior a 50.

La consulta estableix com s’han de computar els límits entre els
dos exercicis (circumstància que acostuma a ser la que genera
més dubtes): els límits esmentats, establerts per la Llei 16/2007,
s’hauran de prendre en consideració per a tots els exercicis a
computar al tancament del primer exercici en què resulti d’apli-
cació el nou PGC. En altres paraules, contràriament al que pen-
sen alguns, sobre les xifres de l’exercici 2007 no s’han d’aplicar
els paràmetres que eren vigents aleshores, sinó que els nous lí-
mits són d’aplicació a ambdós exercicis. Addicionalment, al apli-
car-los sobre el 2007, s’ha de fer sobre els comptes anuals
formulats d’acord amb el PGC del 1990, i mai sobre la informa-
ció comparativa de l’exercici anterior que s’inclou en la primera
memòria formulada d’acord amb el nou PGC.

REIAL DECRET LLEI 10/2008, PEL QUAL S’ADOPTEN 
MESURES FINANCERES PER A LA MILLORA DE LA LIQUIDITAT
DE LES PETITES I MITJANES EMPRESES, I ALTRES MESURES
ECONÒMIQUES

El 13 de desembre de 2008 van entrar en vigor les disposicions
establertes en el RDLL-10/2008, entre les quals destaca la mo-
dificació de les consideracions per determinar quan una em-
presa està obligada a reduir el seu capital social com a
conseqüència de pèrdues. Només als efectes d’allò establert en
els articles 163.1 i 260 del text refós de la Llei de Societats Anò-
nimes i en el 104.1 de la Llei de Responsabilitat Limitada, “no
es computaran les pèrdues per deteriorament reconegut en els
comptes anuals, derivades de l’Immobilitzat Material, les inver-
sions Immobiliàries i les Existències”.

Amb aquesta disposició s’evitarà que nombroses societats, princi-
palment immobiliàries, es trobin incloses en les situacions recolli-
des, com a conseqüència del registre del deteriorament esmentat,
en els articles que estableixen l’obligatorietat de restablir l’equilibri
patrimonial o dissoldre la societat, si bé aquesta modificació només
és d’aplicació de manera excepcional en els dos primers exercicis
tancats a partir de l’esmentada data d’entrada en vigor.

En la mateixa normativa s’introdueix una modificació a l’article
36 del Codi de Comerç, consistent en què “els ajustaments per
canvi de valor originats en operacions de cobertura de fluxos
d’efectiu pendents d’imputar al compte de pèrdues i guanys no
es consideraran patrimoni net”, només als efectes de la distri-
bució de beneficis, de la reducció obligatòria del capital social i
de la dissolució obligatòria de la societat d’acord amb allò dis-
posat en la regulació legal de les societats anònimes i limitades.

En qualsevol cas, aquestes disposicions no eximeixen de comp-
tabilitzar les pèrdues per deteriorament i els ajustaments per
canvi de valor originats en operacions de cobertura de fluxos
d’efectiu d’acord amb tot allò que estableixi el nou PGC, ni ens
dispensen als auditors d’avaluar el principi d’empresa en funcio-
nament d’acord amb la corresponent norma tècnica que, per
altra banda, seria convenient tenir sempre a mà donada la si-
tuació econòmica actual.

Agustí Saubi Roca
Horwath Auditors

L’auditor i les operacions vinculades
Què ha canviat en la regulació de les operacions vinculades?

Es tracta d’una pregunta recurrent que s’han de fer empresaris,
accionistes, administradors i auditors d’empreses que realitzen
operacions i transaccions amb altres parts vinculades (el Nou
Pla General Comptable arriba a distinguir fins a 16 tipus d’ope-
racions), tant en l’àmbit nacional com internacional, atès que
la nova regulació d’aquest tipus d’operacions no estableix cap
distinció en aquest sentit.

No obstant, la resposta no és fàcil, atès que en la majoria dels
casos no és possible conèixer com pot afectar si no es realitza
un estudi de preus: la nova regulació fiscal i comptable d’aquest
tipus d’operacions requereix que aquestes es realitzin sempre a
preu de mercat. A partir d’aquí, és important ressaltar la res-
ponsabilitat que adquireixen els administradors d’aquest tipus
de societats quan aproven els comptes anuals i la dels auditors
d’aquestes: si els preus aplicats en aquestes operacions no són
de mercat i es transfereixen beneficis a altres entitats vincula-
des, es poden produir reclamacions d’accionistes perjudicats i
Actes d’Inspecció Tributària que poden suposar un important
cost fiscal per a l’empresa.

És en aquest context on l’auditor ha de realitzar procediments
per detectar si cal realitzar ajustaments en el resultat comptable.

Fins el 31 de desembre de 2006 l’auditor en tenia prou amb
analitzar si el conjunt de les operacions realitzades entre parts
vinculades es produïa diferiment o reducció d’impostos. En la
pràctica, la inexistència de BINS (bases imposables negatives)
en alguna de les empreses del grup vinculat o tipus impositius
de l’Impost sobre Societats semblants a l’espanyol quan al-
guna de les parts vinculades es trobava situada fora d’Es-
panya, descartava la possibilitat de contingències fiscals i com
que, en el seu cas, l’ajustament era extracomptable, el treball
de l’auditor en aquest context era relativament senzill. Però la
Llei 36/2006 de frau fiscal i el NPGC (Nou Pla General Comp-
table) primer i el RD1793/2008, que entre altres coses, con-
creta el règim sancionador, ho canvien tot: l’ajustament en el
seu cas a preu de mercat ha de ser comptable, i la contingèn-
cia fiscal per aplicació del règim sancionador es pot produir
encara en el cas que no existeixi perjudici econòmic per a la
Hisenda Pública: sinó tan sols per falta de fonamentació d’a-
quest tipus d’operacions. En aquest sentit, i segons aclareix
la pròpia Direcció General de Tributs, en la seva resposta de 7
de febrer de 2008, si bé el grup d’empreses vinculades que
consolidi fiscalment no ha de documentar les seves opera-
cions vinculades i, per tant, no pot ser sancionat per aquest
motiu, la consolidació fiscal no evita haver de valorar aquest
tipus d’operacions a mercat i per tant en el seu cas, realitzar

Recordatoris sobre normativa recent i altres
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l’ajustament secundari que en molts casos pot suposar doble
imposició per a les empreses vinculades.

Per tant, és important que l’auditor tingui clar que si les opera-
cions que realitza l’empresa auditada amb les seves parts vin-
culades són significatives, és imprescindible un estudi de preus
que justifiqui si l’import establert entre les parts és o no de mer-
cat (en la pràctica, si el preu es troba dins de l’interval de preus
determinat dins de l’estudi). Això ens porta a la següent pre-
gunta: 

Què es necessita per a realitzar un estudi de preus? Mitjans ma-
terials i humans: un estudi de preus s’ha de basar en una me-
todologia i en bases de dades públiques que permetin la
recerca de comparables adequats. Així mateix, només l’expe-
riència d’un equip encarregat de desenvolupar aquest tipus
d’estudis que fonamenti la metodologia i els sistemes de valo-
ració utilitzats i, en el seu cas, el fet de poder comptar amb
equips similars als països on es trobin localitzades les altres parts
vinculades, garanteix l’elaboració d’un bon estudi de preus que

justifiqui el preu aplicat davant d’una inspecció tributària, accio-
nistes minoritaris o l’auditor de la companyia.

L’auditor haurà de comprovar l’existència de dit estudi, que
està degudament documentat i compleix amb tots els requisits
formals establerts en la normativa, així com la integritat del
mateix, comprovant que totes les operacions susceptibles de
ser tractades com amb parts vinculades han estat incloses en
el mateix. Aquestes comprovacions caldria efectuar-les durant
la identificació de riscos en la planificació de l’encàrrec, per tal
de poder dissenyar adequadament les proves substantives a
efectuar sobre els preus. Qualsevol incidència detectada, la im-
portància del qual pot variar significativament en funció de si
es tracta de falta d’estudi, incompliment de documentació,
omissió d’alguna transacció, desviacions en preus, etc., caldrà
ser tractada i avaluada com si es tractés de qualsevol contin-
gència fiscal.

Jordi Bech
JGBR Horwath
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Les combinacions 
de negocis amb el nou PGC
Abast, tractament comptable i informació 
a revelar. Especial èmfasi en les operacions
entre empreses vinculades 

Coordinació: Soledad Moya

Professorat: Juan Luis Domínguez 
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Seminari d’especialització
en la memòria segons
el nou Pla General
Comptable

Coordinació: Soledad Moya

19, 24, 26 i 31 de març de 2009
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Jornades sobre
les últimes novetats
en consolidació 
comptable

Coordinació: Soledad Moya
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Curs de fiscalitat
de l’empresa

Professorat:

Juan Luis Domínguez i Joan de Figarola

Del 25 de març al 27 d’abril de 2009

Nota de l’ICAC

desembre 2008
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Aquesta pregunta, fent l’analogia de la ja mítica gallina i
l’ou, posa de manifest una ambivalència que també existeix
en l’acte d’emprendre. Què és el que preval a l’hora de de-
terminar i predir l’èxit futur d’un projecte empresarial? És
una idea de negoci genial, o bé és la capacitat d’una per-
sona o d’un equip emprenedor? És evident que buscar una
prelació entre ambdues possibles respostes suposa entrar
en una discussió bizantina. Per això, solament expressaré la
meva opinió professional i reivindicaré el convenciment que
em dóna l’experiència de treballar amb empreses de tota
mena, des d’aquelles més incipients fins a organitzacions
multinacionals: el capital humà és el que mou el món i, per
tant, també els negocis.

La idea de negoci resideix en el pla conceptual, sorgeix del
raciocini per convertir-se més endavant en alguna cosa tan-
gible i material, ja sigui un producte o un servei. Pel contrari,
l’emprenedor o la persona empresària representa la part
emocional, l’ànima i el sentir del projecte. La inspiració ha de
ser plasmada i són pocs els que, amb l’habilitat adquirida,
agafen el pinzell per traçar-la sobre el llenç del mercat. Per
molt genial que sigui la idea o més ben dit l’oportunitat de
negoci, sense una persona que l’executi, aquesta mai veurà
la llum, o bé serà un altre qui l’aprofiti i la gaudeixi. Aquesta
és la clau, mentre que la idea és necessària, mai és suficient
en si mateixa. Ja ho dir Thomas Edison fa un segle: "la ge-
nialitat es compon d’un 1% d’inspiració i d’un 99% de tre-
ball dur”.

La dialèctica entre allò racional i allò emocional s’entreteixeix
en el dia a dia de les organitzacions, sobretot allà on hi ha
subjacent el management. Quants projectes de millora i
canvi en les empreses han fracassat per la incompetència
dels seus directius? Potents instruments de gestió revolucio-
nàries, sistemes punters de desenvolupament basats en
principis de les millors escoles de direcció, etc., moren a
l’hora de ser implementades, en la seva execució, en la seva
comunicació interna, etc. I què dir de la gestió dels equips.
Resultats (el Què) de cert èxit que vénen precedits d’un exer-
cici (el Com) defectuós fan creure als il·lusos que una flor
farà estiu. Alguns equips, també esportius, saben molt bé
del que estic parlant. Els resultats sostenibles i perdurables
en el temps només són la derivada d’un exercici adequat:
bon treball en equip, lideratge situacional, esforç continuat,
compromís amb el projecte, etc. Sense persones, no hi ha
equip i sense equip no hi ha empresa. Això sí, no totes les
persones agrupades formen un equip. Però aquesta qüestió
ja seria suficient per redactar un altre article.

Des del meu punt de vista, en tot el que envolta l’emprene-
doria existeix un culte excessiu al món de les idees, de la 
innovació i la tecnologia. Sembla que si el projecte empre-
nedor no està vestit amb aquests aires new age no acaba de
tenir el reconeixement necessari. Es dóna una certa conven-
ció que per ser considerat emprenedor d’èxit, que al cap i a
la fi significa poder accedir a certes subvencions, finança-
ment públic o privat, premis, etc., l’empresa subjecte de l’ac-
ció d’emprendre cal que vagi acompanyada de l’etiqueta
2.0. L’equívoc és majúscul, encara més quan l’etimologia de
la paraula emprenedor deriva de la veu francesa «entrepre-

neur», que al seu torn ve del llatí «imprendere», que signi-
fica escometre. Em pregunto: quants escometedors estan
creant riquesa i batallant dia a dia amb projectes més co-
muns com pot ser un despatx d’advocats, un restaurant o
una perruqueria? Darrere d’aquests projectes també hi ha
emprenedors, caracteritzats no pel producte o servei que
ofereixen, sinó per un perfil idiosincràtic i que els diferencia
de la resta de professionals. Es tracta d’una manera de ser
amb què es neix, en part, i la resta es fa. Raó per la qual no
tots els genis emprendran projectes amb èxit. Només aquells
que puguin per capacitats i vulguin per actituds seran els
elegits.

En el programa de televisió «Emprenedors», que TV3 va
emetre durant els darrers mesos de l’any passat, es posà
en marxa una competició paradigmàtica del que hem dit,
a la recerca d’una idea de negoci i de l’emprenedor. En
aquest cas, el títol del programa va donar el protago-
nisme al subjecte més que a l’objecte. Casualitat? En el
primer programa, i anteriorment en els càstings, ja es va
evidenciar que el concurs tenia reminiscències d’altres
formats coneguts. Mudar cantants per emprenedors
podia ser una fórmula atractiva per a l’espectador. La
quadratura del cercle es va consumar amb l’elecció d’un
jurat de reputació per complir el seu paper: una consul-
tora de recursos humans, un business angels i un col·lega,
professor d’Esade, assegurarien llenya al foc al més pur
estil Risto Mejide.

El que es va escenificar fou un assesment center en tota
regla. Ja s’havien mostrat, amb considerable crueltat per
cert, les virtuts d’aquest instrument en el teatre i en el ci-
nema amb El mètode Gronholm. El torn de la televisió va ser
molt més suau i proper a la realitat, no sense permetre’s cer-
tes llicències mediàtiques. 

Els concursants van medir les seves forces en proves de di-
ferent índole per demostrar al jurat, prioritàriament, que
posseïen els factors d’èxit que garantirien l’èxit del seu pro-
jecte empresarial. Però en aquest cas van ser la influència,
la constància, l’audàcia, la passió, la confiança, la determi-
nació i la creativitat. 

Podrien ser altres factors, com la voluntat, la visió, la domi-
nància, etc.; en qualsevol cas, competències i no solament
coneixements. L’enfocament avala clarament la tesi. Para-
frasejant Albert Einstein, curiosament el segon home de
ciència al qual faig referència: “hi ha una força motriu més
poderosa que el vapor, l’electricitat i l’energia atòmica: la
voluntat”. I moltes altres, segur.

En definitiva, i tornant al principi, m’aventuraré a contestar
la pregunta. Possiblement, sense gallina va poder existir l’ou
(el Què), però el que és segur és que sense l’afecte i l’amor
d’aquesta (el Com), els nous pollets no haurien crescut i l’es-
pècie s’hauria extingit.

Iñaki Bustínduy
Soci consultor de H&B 

Human and Business
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Retribució dels administradors, deducció a l’Impost de Societats
El tractament fiscal de les retribucions dels administradors a
les societats mercantils ha estat un tema conflictiu i que me-
reix una especial atenció.

Dues Sentències de la Sala Tercera (Contenciós-Administra-
tiva) del Tribunal Suprem, de data 13 de novembre de 2008
(Magistrat ponent Sr. Ángel Aguallo Avilés), s’han pronun-
ciat de manera rotunda sobre les condicions que han de
complir les retribucions dels membres dels consells d’admi-
nistració de les societats anònimes per tal que siguin fiscal-
ment deduïbles a l’Impost de Societats.

Posar en relleu que aquestes resolucions del Tribunal Su-
prem vénen donades per recursos de cassació presentats
per l’Advocacia de l’Estat, demanant precisament la clarifi-
cació d’aquest tractament fiscal de les retribucions dels ad-
ministradors. De forma que és d’esperar que d’ara en
endavant l’Agència Tributària valori aquests supòsits d’acord
al tractament previst pel Tribunal Suprem.  

Per tal que les remuneracions dels membres dels consells
d’administració de societats anònimes i, per extensió limita-
des, siguin deduïbles a l’Impost de Societats hauran de com-
plir els següents requisits:
1. La remuneració haurà de ser fixada amb certesa als Esta-

tuts Socials de la companyia.
De forma que aquesta declaració afectarà totes aquelles
societats que preveuen de manera genèrica que el càrrec
d’administrador o conseller serà retribuït, però sense de-
terminar específicament la retribució, que és fixada anual-
ment per la Junta General.

2. El caràcter obligatori de la retribució dependrà del fet que
el quantum de la retribució sigui fixat amb certesa als Es-
tatuts Socials.
La conseqüència pràctica d’aquesta declaració del Tribu-
nal Suprem és que les societats que desitgin que la remu-
neració dels seus administradors o consellers sigui una
despesa fiscalment deduïble a l’Impost de Societats hau-
ran de modificar els seus Estatuts Socials si aquests no re-
gulen de forma taxativa aquestes remuneracions.

3. El sistema retributiu haurà de ser expressa i concretament
fixat als Estatuts, sense possibilitat d’establir sistemes alter-
natius de retribució, ni delegar a la Junta General la decisió.
El tractament és diferent segons el sistema de retribució:
– En cas d’un sistema variable de retribució, consistent

en una participació en els beneficis de la companyia,
no serà suficient fixar un límit màxim, sinó que haurà
de concretar-se als Estatuts el percentatge de partici-
pació en beneficis.

– En cas d’un sistema de retribució fixa, no serà suficient
preveure la seva existència i obligatorietat sinó que serà
necessari establir als Estatuts la  quantia o, almenys,
fixar perfectament els criteris que permetin la  determi-
nació, sense marge de discrecionalitat.

– En cas d’un sistema de retribució mixta –que combinés
la retribució fixa i variable– hauria de respectar les con-
dicions previstes pels dos sistemes de retribució, regu-
lant perfectament la quantia de la retribució fixa o els
criteris per a la seva determinació i establint el percen-
tatge de participació en beneficis. 

Tanmateix les sentències analitzen el caràcter deduïble d’al-
tres retribucions específiques, com la de conseller delegat o
conseller gerent.

En aquests supòsits el Tribunal Suprem no és tan rotund en
les seves declaracions i si bé el punt de partida és no consi-
derar deduïble la seva retribució si no està específicament fi-
xada als Estatuts Socials, deixa oberta la decisió a l’estudi
de cada cas concret.

Basant-se en sentències anteriors, el Tribunal Suprem con-
sidera que les persones que integren els òrgans d’adminis-
tració estan units a la companyia per mitjà d’un vincle
d’indubtable naturalesa societària mercantil, i no de caràc-
ter laboral.

En cas de simultaniejar el càrrec de conseller i de personal
d’alta direcció a la mateixa societat, considera que, en prin-
cipi i des d’un àmbit objectiu, resultarà difícil apreciar la dua-
litat de relacions atès que les funcions pròpies de l’alta
direcció coincideixen amb les atribuïdes als òrgans d’admi-
nistració social. 

De forma que per a considerar la relació laboral de caràcter
especial no basta que les funcions siguin les pròpies d’un
alt càrrec sinó que les porti a terme un treballador i no un
membre del consell en exercici del seu càrrec. Per la qual
cosa, per tal que siguin deduïbles les retribucions a l’Impost
de Societats també hauran d’estar perfectament determi-
nades als Estatuts Socials.

En cas de simultaniejar el càrrec de conseller i de personal
laboral en règim de dependència comuna (no alta direcció),
amb funcions ordinàries i comunes, sí que podria conside-
rar-se aïlladament la relació laboral amb el seu tractament
fiscal corresponent, sense necessitat de modificar els Esta-
tuts Socials.

Recapitulant, la repercussió d’aquestes resolucions judicials
serà important. Obligarà moltes societats a modificar els
seus Estatuts Socials, incloent la remuneració dels membres
del consell d’administració, per tal que sigui fiscalment de-
duïble a l’impost de Societats.

I aquesta inclusió als Estatuts Socials haurà de complir les
condicions exposades: determinació expressa de la quantia
de la retribució, dels criteris que permetin la seva perfecta
concreció o del percentatge de beneficis que representi. En
cas contrari l’Agència Tributària denegarà la deducció fiscal
de la retribució.

Per l’exposat entenem que aquest nou tractament fiscal de
les retribucions a administradors exigirà als economistes un
exercici de revisió dels Estatuts Socials de les companyies
mercantils a les quals estiguin vinculats a fi de valorar la seva
adequació, per procedir en conseqüència. 

Alberto Jiménez
Departament Jurídic

Guillén Bécares, S.L.P.
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Gonzalo Echagüe, president de la Fundació CONAMA, va iniciar
el Congrés Nacional de Medi Ambient dient que “Sense el su-
port de totes les vostres institucions, CONAMA no seria possible.
Ens deixa unes xifres de participació importants: 59 Patrocina-
dors, 42 col·legis professionals implicats en l’organització,
170 entitats socials, 43 universitats que envien a més de 1.500
estudiants i 370 entitats locals adherides a la II Trobada Local,
la VI Trobada Iberoamericana de Medi Ambient (EIMA), i més de
12.000 assistents. Des de la Fundació CONAMA valorem espe-
cialment en aquest moment de crisi financera internacional la
presència de tots. Crisi financera molt greu però tard o d’hora
donarà pas a una etapa de recuperació econòmica. Podem apro-
fitar-la perquè la posada en pràctica de polítiques sostenibles, la
lluita per la defensa del medi ambient es converteixi en una opor-
tunitat per a l’economia mundial, trobant en un macro sector me-
diambiental la nova locomotora que necessita la nostra economia
i, a més, sota uns paràmetres de sostenibilitat dels quals han man-
cat sectors que han exercit aquesta funció anteriorment.”
Per tot això, el lema d’aquesta edició és tan senzill com directe:
el repte és actuar. Un lema que respon a la situació en la qual
ens trobem i a la conclusió de l’informe “Canvio Global Es-
panya 2020” que està cridat a convertir-se en una referència.
Avui podem constatar que en els últims anys s’ha produït una
evolució de la percepció general sobre els problemes mediam-
bientals, des d’un escepticisme o indiferència majoritaris cap a
una major conscienciació de la societat. Un canvi que no suposa
que calgui abandonar les tasques de sensibilització, conscienciació
o educació però que sí aconsella un canvi en les prioritats. Fins
ahir la primera tasca era prendre consciència de la gravetat de la
situació a la qual ens enfrontem; era imprescindible identificar i
catalogar els problemes del nostre entorn; era necessari denunciar
comportaments, negligències, actuacions i polítiques tèbies.
No obstant això avui, encara que totes aquestes polítiques se-
gueixin vigents, el repte és actuar. Sense pèrdua de temps.
Com assenyalava anteriorment, no arrenquem de zero perquè
existeixen empreses, administracions i associacions que ja s’han
posat en marxa. Però aquestes iniciatives, plausibles i necessà-
ries, cal multiplicar-les constantment per donar-li la volta a la si-
tuació (apunts del discurs de l’Inici del Congrés).
l el Congrés va acabar, com en anteriors edicions, amb el se-
güent manifest (sintetitzat).
Conscients de la gravetat de la situació a la qual s’enfronta la
humanitat: que està per primera vegada davant una incertesa
global que compromet el seu futur; conscients que es tracta
d’una situació causada per un model de desenvolupament que
en només unes dècades de sobreexplotació dels recursos ha
modificat els equilibris de la biosfera; conscients que les lògi-
ques del creixement sense límits, que l’ocupació i la degradació
del sòl, la pèrdua de biodiversitat, el consum irracional d’aigua,
el model de desplaçament de persones i mercaderies; la política
urbanística, els processos especulatius, les emissions de gasos
d’efecte hivernacle són les conseqüències i arrels d’un model
equivocat; conscients que al nostre país encara estem lluny de
complir amb els compromisos assumits; conscients, en defini-
tiva, que encara no hem aconseguit establir canvis de rumb es-
tructurals en les qüestions fonamentals, manifestem:
– que  la humanitat necessita reformular el seu model de des-

envolupament des de nous paradigmes que requereixen inno-
vacions profundes en l’ètica, la cultura, la política, l’economia,
la ciència i la tecnologia;

– necessitem noves prioritats i noves formes de desenvolupa-
ment que puguin ser reconegudes realment com a sostenibles;

– considerem imprescindible avançar cap a un model que adreci
el nostre desenvolupament econòmic a la capacitat biofísica
del territori;

– requerim un context de major qualitat de vida, sense elevar el
consum de recursos, sinó més aviat moderant-ho i aprenent
a utilitzar més recursos propis;

– estem obligats a potenciar l’estalvi d’aigua i energia, estimu-
lant entre la població formes d’ús més sostenibles;

– hem de modificar les pautes de mobilitat, i recórrer, sempre
que sigui possible, a béns i recursos de l’entorn més pròxim
per a la satisfacció de necessitats.

Per tot això reclamem, sense més dilacions, un canvi de rumb i ve-
locitat, posant proa cap a la sostenibilitat de forma inequívoca;
exigim, ara, unes institucions amb més capacitat i voluntat de li-
deratge amb  aquest compromís. Instem, ja, a les forces polítiques
a un gran Pacte d’Estat i una ambiciosa Estratègia pel Canvi Global
ineludibles, amb l’energia, l’aigua i la biodiversitat com a aspectes
centrals; i convoquem la societat civil a la mobilització, perquè la
ciutadania actuï com a agent actiu i compromès, perquè el seu
posicionament davant el Canvi Global és i serà determinant per al
futur... perquè, per a tots nosaltres, EL REPTE és ACTUAR.

CONAMA 9, 5 de desembre de 2008

Esdeveniments
– La FFA i la conselleria de Medi Ambient  van organitzar el 12

de gener una jornada al Parlament de Catalunya, amb po-
nents molt qualificats i amb més de 100 assistents, per donar
a conèixer on ens porta el Canvi Climàtic.

– El 23 de gener, la FFA, amb la col·laboració de la Conselleria de
Medi Ambient, la d’Economia i  Finances, la Caixa de Catalunya
i la Cambra de Comerç de Barcelona, va presentar en la seva
sisena edició “L’estudi econòmic del sector de medi ambient a
Catalunya 2008”. Es va lliurar un exemplar als assistents.

– El 28 de gener la Fundació Gas Natural i la Generalitat de Cata-
lunya van organitzar un seminari, “Periodisme i medi ambient”,
i van presentar el llibre El periodismo ambiental. Análisis de un
cambio cultural en España. El seu coordinador, el periodista de
La Vanguardia Antonio Cerrillo. Es va lliurar un exemplar als as-
sistents. En els tres actes citats hi va ser present el Col·legi.

Notícies
– La crisi i el canvi climàtic obliguen a invertir en noves energies

(El País, 5.12.08).
– El Banc Mundial llança els seus primers “Bons verds” per a

projectes i programes en baixes emissions, 350 milions de dò-
lars (7.1.09, Worl.Bank.org).

– Espanya compra a països de l’Est drets d’emissió de CO2, 6
milions de Tm.

– El 6% d’empreses espanyoles tindran cotxes elèctrics en les
seves flotes el 2010 (7.1.09, Ecotícies).

– L’economista Nicholas Stern, exdirector del Banc Mundial i
autor del revolucionari estudi, va declarar a Madrid que s’ha-
via equivocat al donar les xifres de la rescessió mundial, ja que
el PIB Global podria arribar al doble del predit, cap a un 40%
(23.12.08, El Público).

Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la web del col·legi.

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
Ja hem començat de nou i amb empenta, amb un cicle de tro-
bades “QÜE’s”, Qüestions Urgents d’Economia Sostenible. Ja
us ho explicarem, doncs és per a tots.
Reitero una vegada més que els que vulgueu venir, hi sereu
molt ben rebuts.

Marta Roca Lamolla
Comissió Economia i Sostenibilitat

Novè Congrés Nacional del Medi Ambient
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Aquest noticiari recull les principals novetats que són impor-
tants de conèixer al principi de l’any. Com en anys anteriors,
només aplegarà els aspectes més importants i us adrecem a la
pàgina web del Col·legi d’Economistes de Catalunya http://
www.coleconomistes.com (a l’apartat d’assessors fiscals), si
voleu consultar les taules i la resta de modificacions, així com
l’informe sencer elaborat per Ricard Viña.

IMPOSTOS DIRECTES

I. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 
(Llei 35/2006, de 28 de novembre)

I.1. Obligació de declarar (Art. 96)
Les condicions que obliguen a declarar el 2009 són, pràctica-
ment, les mateixes del 2008. Les podeu consultar en la web
del Col·legi (dins l’informe complet).

I.2. Increments i disminucions patrimonials
Podeu consultar en el document sencer penjat en la web la
taula que contenen els coeficients d’actualització del valor d’ad-
quisició aplicables a les transmissions de béns immobles, no
afectes a activitats econòmiques, que es duguin a terme durant
el 2008 i el 2009.

I.3. Règim transitori i reforma fiscal
Recordeu que, per als elements patrimonials no afectes a ac-
tivitats econòmiques (es consideren elements patrimonials no
afectes a activitats econòmiques aquells en els quals la desafec-
tació de les activitats s’hagi produït amb més de 3 anys d’an-
telació a la data de transmissió) i adquirits abans del 31 de
desembre de 1994, hi ha un règim transitori regulat per la Dis-
posició Transitòria Novena de la Llei 35/2006 (ho trobareu a la
pàgina web).

I.4. Compensació fiscal de determinats rendiments del capital
mobiliari amb període de generació superior a 2 anys per
percebre al 2008
S’aplicarà als contribuents que el 2008 integrin en la seva base
imposable de l’estalvi qualsevol dels següents rendiments del
capital mobiliari:
a) Rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals pro-

pis procedents d’instruments financers contractats abans del
20 de gener de 2006, als quals hagués resultat d’aplicació la
reducció del 40% prevista en el Text Refós de l’IRPF anterior,
per tenir un període de generació superior a dos anys.

b) Rendiments derivats de percepcions en forma de capital dife-
rit procedents d’assegurances de vida o invalidesa contractats
abans del 20 de gener de 2006 i als quals haguessin resultat
d’aplicació els percentatges de reducció del 40% o del 75%
previstos en el derogat Text Refós de l’IRPF anterior.

En ambdós casos, a l’igual que en la compensació fiscal
per deducció en adquisició d’habitatge habitual al 2007,
la compensació es configura com una deducció addicional
que es resta de la quota líquida total després de la deduc-
ció per doble imposició internacional.

I.5. Compensació fiscal per deducció en l’adquisició de
l’habitatge habitual
– Els contribuents que hagin adquirit l’habitatge habitual

abans del dia 20 de gener de 2006 i puguin aplicar el 2008
la deducció per inversió en habitatge habitual prevista en
l’article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’IRPF,

tindran dret a la deducció regulada per la Disposició Transi-
tòria Sisena de la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2009,
en la qual s’estableix un sistema per determinar una deduc-
ció addicional sobre la quota líquida total que serà la diferèn-
cia positiva entre la deducció que hauria correspost amb la
normativa vigent a 31 de desembre de 2006 i la deducció
prevista en l’article 68.1 de la Llei de l’IRPF que procedeixi
per al 2008.

I.6. Règim d’estimació objectiva per mòduls
L’Ordre Ministerial que regula l’aplicació d’aquest mètode d’esti-
mació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA per a l’exer-
cici 2009 va ser publicat en el BOE núm. 288, de 29 de novembre
de 2008 (ORDRE EHA/3413/2008, de 26 de novembre).
Aquesta Ordre manté l’estructura de l’Ordre EHA/3462/2007,
de 26 de novembre vigent durant el 2008.
Les novetats afecten el sector del transport en el sentit que s’in-
corporen amb caràcter estructural els mòduls aplicables al sector
que en anys anteriors tenien caràcter excepcional, es redefineix
el mòdul capacitat de càrrega i s’incorpora a aquests règims es-
pecials l’activitat de transport de missatgeria, quan l’activitat es
realitzi exclusivament amb mitjans de transport propis.
En el sector agrari s’han revisat determinats índexs de rendi-
ment net amb efectes per a 2008 i 2009 i s’ha reintroduït la re-
ducció del rendiment net previ del 35% del preu d’adquisició
del gasoil agrícola i del 15% del preu d’adquisició de fertilit-
zants o plàstics, sempre que es disposi de les factures correspo-
nents, tant per adquisicions efectuades el 2008 com el 2009.
El rendiment net de mòduls es podrà reduir en un 3% quan es
tracti d’activitats que ja es realitzaven el 2007, i en un 2% quan
es tracti d’activitats iniciades el 2008.
La Disposició Addicional Cinquena de l’Ordre esmentada, esta-
bleix els mateixos percentatges aplicables el 2009 que els apli-
cats el 2008 per al càlcul de la quota meritada per operacions
corrents en el règim simplificat de l’IVA de les següents activitats:
– Servei de cria, guarda i engreix d’aviram: 0,047
– Activitat d’apicultura: 0,050

I.7. Règim d’estimació directa simplificada en les activitats
agrícoles i ramaderes durant els exercicis 2008 i 2009
Amb efectes exclusius durant els anys 2008 i 2009, per a deter-
minar el rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes en
la modalitat simplificada del mètode d’estimació directa de l’IRPF,
el percentatge de despeses de difícil justificació serà el 10%.

I.8. Tarifa aplicable tant en tributació individual com en
tributació conjunta
La podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economistes
de Catalunya.

I.9. Ampliació del termini de 2 anys per a transmetre 
l’habitatge habitual en el cas d’exempció per reinversió
El RD 1975/2008 ha afegit una Disposició Transitòria Novena en
el Reglament de l’IRPF, aprovat pel RD439/2007, de 30 de març,
ampliant el termini per a transmetre l’habitatge habitual en
aquests casos en què s’adquireixi un nou habitatge habitual prè-
viament a la transmissió del seu habitatge habitual i dita adqui-
sició hagués tingut lloc durant els exercicis 2006, 2007 o 2008.
El termini de 2 anys, establert a l’article 41.2 del Reglament de
l’IRPF, per a la transmissió de l’habitatge habitual s’amplia fins
el 31 de desembre de 2010.

I.10. Ampliació del termini dels comptes habitatge
El RD 1975/2008, ha afegit una Disposició Transitòria Desena
en el Reglament de l’IRPF, aprovat pel RD 439/2007, de 30 de

Normes tributàries per a l’any 2009
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març, ampliant el termini per a la compra de l’habitatge, en els
casos en què el termini de 4 anys, per a materialitzar la inversió
en la compra de l’habitatge habitual, es complís entre l’1 de
gener de 2008 i el 31 de desembre de 2010, es disposarà fins
el 31 de desembre de 2010 sense perdre el dret a les deduc-
cions practicades.
Però en cap cas les quantitats dipositades durant el període ad-
dicional donaran dret a desgravació fiscal.

I.11. Deduccions de la quota íntegra autonòmica i estatal
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.

I.12. Tipus de gravamen per a persones físiques no resi-
dents durant el 2008 i el 2009
Els podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.

I.A. NOTES COMUNES PER A RENDA I SOCIETATS
Són les mateixes del 2008. Les podeu consultar en la web del
Col·legi (dins l’informe complet).

II. IMPOST SOBRE SOCIETATS

II.0. Modificacions en la normativa
Per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de
2008, la Llei 4/2008, de 23 de desembre ha introduït modifica-
cions en la normativa d’aquest impost que destaquem en la pà-
gina web del Col·legi.

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

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

II.3 i 4. Deducció per inversions (art. 35 a 44 RD-l4/2004) i
bonificació per activitat exportadora (Art. 34.1)
Les podeu consultar en la pàgina web del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. 

II.5. Incentius fiscals per a les empreses de dimesions reduïdes
Igual que l’exercici anterior. Les podeu consultar en la pàgina
web del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

III. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

NOVETAT: No s’ha de pagar a partir del 2008
Encara que no s’ha suprimit del tot aquest impost, s’han dero-
gat els articles que regulaven les obligacions formals com ara
les de presentar la declaració o de nombrar representant els no
residents.
I, per evitar tributar per aquest impost sense suprimir-lo, s’ha
establert, amb caràcter general, una bonificació del cent per
cent.

IV. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
Les tarifes i reduccions d’aquest impost, les podeu consultar en
la pàgina web del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

IMPOSTOS INDIRECTES

V. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I
ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
– La Llei de Pressupostos per al 2009 estableix actualització de

les tarifes per la rehabilitació i transmissió de títols mobiliaris
i grandeses.

– La Llei 4/2008, de 23 de desembre, entre altres disposicions,
ha modificat el Text Refós de la Llei de l’ITP i AJD, aprovat per
RD-L 1/1993, de 24 de setembre, en el següents aspectes:

Concessions administratives superiors a l’any
Es canvia el càlcul del valor real de les concessions en les quals
s’hagi assenyalat un cànon, preu, participació o benefici mínim
que satisfaci el concessionari periòdicament quan la duració de
la concessió sigui superior a un any. Es capitalitzarà al 10% se-
gons el termini de la concessió.

Transmissió entre particulars del dret d’adquisició d’un
habitatge en construcció
Es limita la base imposable al valor real que tingui el bé en el
moment de la transmissió del crèdit o dret.

Operacions societàries
No estan subjectes les operacions de reestructuració, els tras-
llats de la seu efectiva de direcció o del domicili social de socie-
tats d’un Estat membre de la UE a un altre, i la modificació de
l’escriptura de constitució o dels estatuts d’una societat i, en
particular, al canvi de l’objecte social, la transformació o la pròr-
roga del termini de duració d’una societat. 

Vivenda de protecció oficial (VPO)
Es reuneixen en un únic precepte tots els requisits per gaudir de
les exempcions en aquest impost.

Contractes privats
S’estableix de forma definitiva que la data del document privat
que preval a efectes de prescripció, determinarà tots els aspec-
tes del règim jurídic aplicable a la liquidació que procedeixi per
l’acte o contracte incorporat al mateix.
Competències de les administracions tributàries de les Comu-
nitats Autònomes:
S’estableix que la competència per a l’aplicació de l’impost i
l’exercici de la potestat sancionadora corresponent a l’Admi-
nistració Tributària de la Comunitat Autònoma o de l’Estat a la
qual s’atribueixi el seu rendiment.

VI. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
La Llei 4/2008, de 23 de desembre, ha introduït diverses modi-
ficacions a la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA.

1. Fet imposable i concepte d’empresari o professional
Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 i l’apartat 1 de l’article 5,
per adequar la norma a la jurisprudència comunitària en el sen-
tit que les societats mercantils seran empresaris o professionals
llevat de prova en contra, per tant, qualsevol entrega de béns
o prestació de serveis efectuada per societats mercantils només
produiran el fet imposable quan aquestes tinguin la condició
d’empresaris o professionals.

2. Operacions no subjectes
Es modifica el número 1 de l’article 7 per adequar la norma
legal a la jurisprudència comunitària els supòsits de no-subjec-
ció en les transmissions de patrimonis. Quedarà no subjecta la
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transmissió d’unitats econòmiques autònomes capaces de des-
envolupar una activitat empresarial o professional amb els seus
propis mitjans.

3. Importacions de béns
Es modifiquen, amb efectes des de l’1 de desembre de
2008, els articles 34 i 35 de la Llei 37/1992, el primer per incre-
mentar la quantia màxima global de les importacions exemptes,
de 22 a 150 euros, i el segon per a adequar el contingut de la
Directiva 2007/74/CE, de 20 de desembre de 2007, relativa a
les importacions exemptes en règim de viatgers i a la franquícia
de l’IVA i dels Impostos Especials de les mercaderies importades
pels viatgers procedents de tercers països.

4. Modificació de la base imposable per impagats
Es modifica l’apartat 4 de l’article 80, amb efectes des del
26 de desembre de 2008, per reduir de 2 a 1 any el període
de temps que ha de transcórrer des de la meritació de l’IVA
repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o
part.
La resta de condicions per a procedir a la rectificació de la base
imposable en el cas d’operacions gravades que resultin total o
parcialment incobrables, segueixen sent les mateixes que fins
ara.

5. Deducció en el cas d’importacions de béns
Es modifica el número 3r de l’apartat U de l’article 97 i l’apartat
quatre de l’article 99, per a completar legalment la modificació
vigent des de l’1 de gener de 2008, que va suprimir la norma
especial del naixement del dret a deduir en les importacions,
que era quan s’efectuava el pagament de l’IVA de la importa-
ció, quan la norma general és en el moment de la meritació.
Ara és suficient el document on consti la liquidació practicada
per l’Administració. Aplicable des del 26 de desembre de
2008.

6. Canvis en el sistema de devolucions de l’IVA a partir de
l’1 de gener de 2009
S’introdueixen diverses modificacions en els articles 115 i 116
a l’objecte d’instrumentar el canvi en el sistema de devolucions
de l’IVA.
El sistema general continua sent el mateix que fins ara: és el de
poder sol·licitar a final d’any el saldo pendent de compensar a
favor del contribuent.
NOVA OPCIÓ: sol·licitud de devolució mensual, que comporta
presentar liquidacions mensuals de l’IVA, per via telemàtica i la de-
claració informativa dels llibres registre de l’IVA (models 303 i 340).
És un règim voluntari, es crea un registre de devolucions men-
suals (REDEME) i desapareix el registre d’exportadors i altres
operadors econòmics, així com els límits de devolució que s’es-
tablia en el règim d’exportadors.
Pot optar a aquest nou sistema de devolució mensual qualsevol
contribuent de l’IVA i els grups d’entitats.
Per accedir al REDEME s’haurà de presentar una declaració cen-
sal (036/039) específica, llevat dels subjectes passius que esti-
guin inscrits en el registre d’exportadors per als quals la norma
preveu la seva inclusió automàtica. 
Atès que les sol·licituds d’inscripció en el REDEME s’han de pre-
sentar el mes de novembre de l’any anterior al que ha de tenir
efectes, la Disposició Transitòria Primera del RD 2126/2008, es-
tableix que, per als casos que hagi de tenir efectes des de l’1 de
gener de 2009, el termini de presentació s’estendrà fins el 30
de gener de 2009.
Atès que els subjectes passius inscrits en el registre d’exporta-
dors i altres operadors econòmics, que compleixin els requisits,

el dia 1 de gener de 2009 quedaran automàticament inscrits en
el REDEME, la Disposició Transitòria Segona del RD 2126/2008
estableix que podran sol·licitar, si volen la baixa fins el 30 de
gener de 2009.

7. Mitjançant el RD 2126/2008, de 26 de desembre, s’ha
modificat el Reglament de l’IVA, així com el Reglament
General de les actuacions i els procediments de gestió i
inspecció tributària, aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de
juliol
Bàsicament s’ha modificat l’article 30 per regular el dret a la
devolució mensual establert en els articles 116 i 163 nonies de
la Llei de l’IVA; s’ha afegit un article 30 bis per regular la de-
volució de quotes deduïbles als subjectes passius que exercei-
xin l’activitat de transport de viatgers o mercaderies per
carretera, que tributin pel règim simplificat de l’IVA, a conse-
qüència de l’adquisició de mitjans de transport afectes a dites
activitats.

VII. IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI (IGIC)
En aquest impost s’han realitzat modificacions similars a les co-
mentades per a l’IVA.
Totes les modificacions en l’IGIC entraran en vigor en les matei-
xes dates assenyalades en els apartats anteriors de l’IVA.

ALTRES DISPOSICIONS

VIII. INTERÈS DE DEMORA I INTERÈS LEGAL DEL DINER

Interès demora 7% 7% 6,25% 5% 4,75% 5,50%

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

IX. DETERMINACIÓ DE L’INDICADOR PÚBLIC DE RENDA
D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

L’IPREM tindrà les quantitats següents: 

2009 2008

a) L’IPREM diari 17,57 € 17,22 €

b) L’IPREM mensual 527,24 € 516,90 €

c) L’IPREM anual 6.326,86 € 6.202,80 €

La quantitat anual de l’IPREM serà de 7.381,33 euros el 2009
i era de 7.236,69 el 2008, quan les corresponents normes es re-
fereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat
que expressament excloguin les pagues extraordinàries; en
aquest cas, la quantitat serà de 6.326,86 euros el 2009 i era
de 6.202,800 euros el 2008.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi

2009 2008 2007 2006 2004 2003
2005 2002
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L’impacte de la crisi financera sobre l’economia real està sent
més greu del que inicialment s’havia previst, sobretot després
dels esdeveniments viscuts en els mesos de setembre i octubre
passats. Malgrat les diverses mesures preses pels governs dels
països desenvolupats, l’esperat canvi de tendència sembla que
encara està lluny i serà lent. 

Això ha conduït a un major deteriorament de les economies i
a que els organismes internacionals hagin revisat a la baixa els
seus pronòstics. 

A Espanya hi ha força coincidència entre els analistes experts en
la prospectiva. La retallada a la baixa en la majoria de previsions
està a l’ordre del dia, i en molts casos la rebaixa ha estat la de
major quantia en molts anys. 

Aquest és el cas d’un panel de 13 entitats expertes en conjun-
tura (vegeu quadre adjunt). Segons aquestes l’economia en el
seu conjunt patirà un retrocés, que en terme mitjà suposarà una
davallada del PIB d’un 1,8%, davant un creixement per al 2008
d’un 1,2%. Les darreres estimacions de mitjan de gener del Go-
vern espanyol situen l’augment de l’exercici passat en un 1,2%
i el retrocés per al 2009 en un 1,6%, mentre que la Comissió Eu-
ropea espera per enguany una davallada d’un 2,0%.

La demanda interna registrarà el 2009 un descens d’un 2,6%,
un 3,2% segons el govern, contracció que serà especialment
greu en el cas de la inversió. La formació bruta de capital fix
disminuirà un 8,3%, un 9,3% d’acord amb dades governa-
mentals estatals i un 12,7% segons la Comissió Europea.
Aquesta caiguda serà d’un 10,1% en el cas de la vinculada a
la construcció, amb forts ajustaments de la construcció residen-
cial, i d’un 9,0% de la relacionada amb l’equipament. Val a dir
que s’anticipa que la formació bruta en equipament finalitzi el
2008 amb un ascens d’un 0,6%. En aquest context, cal asse-
nyalar que la indústria experimentarà una davallada d’un 6,4%
en termes d’índex de producció, per sota de la caiguda d’un
5,6% prevista per a l’exercici 2008. Es pot afegir que els nivells
de confiança de la indústria se situen en el punt més baix des de
la crisi del 1993.

Per la seva banda, el consum de les llars retrocedirà el 2009 un
2,1%, mentre que el consum públic creixerà un 4,3%, en
aquest cas per sota del 4,9% previst per al 2008. Les estima-
cions del govern situen la contracció del consum familiar en un
1,5%, alhora que espera que el públic s’incrementi un 2,1%.
Val a dir que el 2009 el saldo de les administracions públiques
experimentarà un empitjorament notable, de tal forma que el
dèficit es fixarà segons dades oficials en el 5,8% del PIB, per
sobre de l’assolit el 2008 (3,4%). 

Els intercanvis comercials d’Espanya amb l’exterior també re-
gistraran el 2009 els efectes de la crisi. Les exportacions expe-
rimentaran un descens d’un 1,3%, davant l’increment d’un
2,6% del 2008, alhora que les segones disminuiran un 3,9%,
perjudicades per la situació del mercat interior, davant l’aug-
ment d’un 0,6%  de l’exercici anterior. Les darreres previsions
del govern espanyol són menys positives, atès que anticipen
que les exportacions creixin el 2009 un 0,3% i les importacions
es redueixin un 4,6%. En qualsevol cas, aquesta evolució per-
metrà millorar el panorama de la balança comercial i, també
de la balança per compte corrent.

Durant el 2009 l’ocupació serà, a l’igual que el 2008, una de les
grans afectades per la crisi econòmica. Es pot afirmar que l’ajus-

tament en aquesta està sent més profunda que la que pateix la
pròpia activitat. L’any 2009 es preveu una contracció d’un 3,6%,
intensificant la lleugera davallada estimada per a l’exercici ante-
rior, d’un 0,4%. 

Paral·lelament, la taxa d’atur registrarà un ascens, des d’un
11,2% el 2008 a un 16% el 2009. Per al govern l’ocupació caurà
enguany un 3,7%, alhora que el percentatge d’aturats se situarà
en el 15,9%, estimacions que la Comissió Europea fixa en el
3,9% i el 16,1%, respectivament. Així mateix, s’espera que la
productivitat augmenti un 1,9% durant el 2009, simplement per
un efecte estadístic, un 2,1% segons previsions oficials, davant
l’increment d’un 1,6% de l’exercici passat.

S’anticipa una millora del panorama inflacionista per al 2009.
Si el 2008 tancà amb una pujada d’un 4,1% de l’índex de preus
a consum (IPC) de mitjana anual1, es preveu que el 2009 expe-
rimenti una moderació significativa, assolint un augment d’un
0,7%. Durant el 2008 s’ha produït un transvasament de la in-
flació als salaris, de tal manera que es calcula que la remune-
ració per assalariat va créixer un 4,7%, davant el 3,6% del
2007, cosa que impulsà els costos laborals unitaris. Per al 2009
la previsió és que la pujada de la retribució salarial sigui d’un
3,0%, en línia amb l’esperada menor inflació. 

Pel que fa als tipus d’interès, es dibuixa una tendència a la baixa
en els propers mesos per als tipus a curt i un relatiu manteni-
ment dels tipus a llarg. Per la seva banda, s’espera una evolució
descendent en el tipus de canvi de l’euro davant el dòlar. 

En l’actualitat s’espera que els resultats de l’any 2010 siguin més
positius que els del 2009, però les darreres previsions sobre
aquest exercici han estat revisades a la baixa, reflectint en molts
indicadors el manteniment d’un panorama negatiu. Segons FUN-
CAS, l’economia experimentarà un retrocés d’un 0,5%, mentre
que el govern estatal anticipa una pujada d’un 1,2%. Això últim
contrasta amb el descens d’un 0,2% del PIB previst per la Comis-
sió Europea. Les exportacions augmentaran, d’acord amb previ-
sions de la Fundación de las Cajas de Ahorros, un 0,8% i les
importacions cauran un 0,8%, mentre que les previsions oficials
anticipen pujades d’un 3,6% i d’un 0,4%, respectivament. Grà-
cies a això, la balança per compte corrent continuarà reduint el
seu dèficit.

Durant el 2010 es continuarà destruint llocs de treball, però en
menor grau que el 2009. FUNCAS preveu una davallada de l’o-
cupació d’un 2,3%, mentre que la taxa d’atur en mitjana anual
s’apujarà fins a un 19,8%. 

En aquest cas, les darreres estimacions del govern espanyol són
més optimistes, atès que apunten un creixement de l’ocupació
d’un 0,1% i un percentatge d’aturats d’un 15,7%, cosa que
contrasta amb el major pessimisme de la Comissió Europea,
que preveu una destrucció de llocs de feina d’un 2,0% i una
taxa d’atur d’un 18,7%. D’altra banda, la inflació mantindrà la
seva senda de moderació, i, així, s’estima que el deflactor del
PIB se situï el 2010 en un 1,8%, un 2,0% segons el govern. En
línia amb això, la remuneració per assalariat s’incrementarà un
2,5%.

Finalment, es pot apuntar que els tipus d’interès a curt registra-
ran una lleugera pujada durant el 2010. L’Euríbor a tres mesos es
podria situar en el 2,5% de mitjana anual. Mentrestant, el tipus
de canvi de l’euro continuarà caient en els mercats de divises,
però a un menor ritme que el 2009 (5,1% enfront d’un 7,6%).
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1 Les previsions corresponen a les estimacions efectuades en els mesos de gener-febrer del 2009 per un panel d’experts integrat per Analistas Financieros Internacionales
(AFI), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Caixa Catalunya, Caja Madrid, Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM), Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Fundación Cajas de Ahorros (FUNCAS), Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM), Instituto de Estudios Económicos (IEE), Instituto Flores
de Lemus (IFL-UC3M), Intermoney, La Caixa i Santander.

2 Previsions del Ministerio de Economía y Hacienda presentades el 16 de gener de 2009 (“Actualización del Programa de Estabilidad. España. 2008-2011”).

3 Previsions efectuades per la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) i publicades el 5 de febrer de 2009.

4 Segons l’INE, el creixement del PIB fou l’any 2008 d’un 1,2%.

5 Deflactor del PIB.

Font: Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), Ministerio de Economía y Hacienda i INE.

Àngel Hermosilla
Economista, responsable de la Secretaria Econòmica

PREVISIONS ECONÒMIQUES PER A ESPANYA 2008-2010 (% VARIACIÓ MITJANA ANUAL)

Magnituds econòmiques 2008 2009 2010
Estimacions diverses(1) MEH(2)   Estimacions diverses(1) MEH(2) FUNCAS(3) MEH(2)

Mitjana Mínim/Màxim Mitjana Mínim/Màxim

PIB 1,1(4) 1,0/1,3 1,2 –1,8 –1,0/–3,0 –1,6 –0,5 1,2

Demanda nacional 0,6 0,4/0,8 0,7 –2,6 –4,2/–1,3 –3,2 –0,9 0,4

Consum de les llars 0,5 0,4/0,7 0,5 –2,1 –3,4/–0,8 –1,5 0,5 0,7

Consum públic 4,9 4,5/5,2 5,1 4,3 2,6/6,7 2,1 1,5 1,5

Formació bruta de capital fix –1,7 –2,3/–1,4 –1,8 –8,3 –11,0/–6,2 –9,3 –5,8 –1,2

Ocupació –0,4 –0,6/0,3 –0,5 –3,6 –5,3/–2,7 –3,7 –2,3 0,1

Taxa d’atur (% població activa) 11,2 11,0/11,3 11,1 16,0 15,2/17,2 15,9 19,8 15,7

IPC (mitjana anual) 4,1 4,1/4,1 3,4 0,7 0,5/2,2 1,6 1,8(5) 2,0(5)

Exportacions 2,6 1,6/3,1 2,9 –1,3 –6,1/1,1 0,3 0,8 3,6

Importacions 0,6 0,7/1,3 0,6 –3,9 –9,3/–1,8 –4,6 –0,8 0,4

Notícia

Novedades financiacion PYMES
El Gobierno español va a liberar 46.000 millones de euros a favor
de las PYMES, 17.000 millones mediante medidas de carácter fis-
cal y 29.000 millones a través de la ampliación de los instrumentos
disponibles para facilitar su acceso al crédito a través del Instituto
de Crédito Oficial (ICO), ha confirmado el ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Miguel Sebastián, en su intervención en la Jornada
de Financiación a las PYMES de la Unión Europea celebrada el pa-
sado 23 de febrero en Madrid.
Sebastián ha explicado que el Gobierno es muy consciente de la
gravedad de la situación en la que ha puesto a las pequeñas y me-
dianas empresas las restricciones en el acceso al crédito y la falta
generalizada de liquidez, lo que está contribuyendo a estrangular el
crecimiento de la economía y a ahondar en los complejos proble-
mas que se derivan de la crisis económica internacional.   
Como respuesta a esa situación, dijo el ministro, el Gobierno ha
puesto en marcha el Plan Español de Estímulo a la Economía y el Em-
pleo ,que contiene las medidas que liberarán esos recursos y que su-
pone un esfuerzo sin precedentes en términos de apoyo a las PYMES.
En 2009, señaló Sebastián, Industria ha reforzado el apoyo a la figura
del préstamo participativo, aumentando hasta 44 millones de euros,
un 150% más que 2008, la línea PYME de financiación de ENISA.
Con este significativo incremento se pretende, además de aumen-
tar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas con proyectos
empresariales viables, destinar una parte importante, entre 10 y
15 millones e, a una línea de microfinanciación de apoyo a em-
prendedores.

En esta coyuntura, añadió, es fundamental la actividad de la Com-
pañía Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA), que facilita, a tra-
vés de las Sociedades de Garantía Recíproca el acceso a la
financiación a largo plazo a las pequeñas y medianas empresas,
aportando las garantías exigidas por las entidades financieras.
CERSA ha aumentado desde el pasado 1 de noviembre la cobertura
de las operaciones relativas a capital circulante que las Sociedades
de Garantía Recíproca realicen con empresas de menos de 100 tra-
bajadores (incluyendo autónomos) hasta el 50%.
También cabe destacar, continuó el titular de Industria, que CERSA
suscribió el pasado mes de noviembre un Convenio de Colaboración
con el Fondo Europeo de Inversiones, por el que éste se compro-
mete a garantizar, con un límite inicial de 920 millones de euros y
hasta el 31 de diciembre de 2009, el 35% del riesgo asumido por
CERSA en sus operaciones de reafianzamiento a PYMES. Este
Acuerdo beneficiará a más de 10.000 pequeñas y medianas em-
presas, en su mayoría microempresas.
Acceso a documentación adicional:
Plan Español de Estímulo a la Economía y el Empleo,
http://www.plane.gob.es
Intervención del Ministro en la Jornada de Financiación de la UE
para las Pymes [pdf] , http://www.mityc.es/es-es/gabineteprensa/
notasprensa/documents/discursoeujornadapymes.pdf
http://www.mityc.es/canalmityc/videoamp.aspx?id="173 
(vídeo intervención Jornada: hay que instalar el software que se
ofrece en el enlace a través de una simple ejecución del mismo)
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Implicacions comptables de la Llei 4/2008 (1a aplicació del nou PGC)

Amb la publicació de la Llei 4/2008 queda definida la regulació
fiscal de la primera implantació del nou Pla General de Comp-
tabilitat i, en conseqüència, es tanquen les implicacions comp-
tables dels efectes de la primera implantació del nou PGC.

La Llei 4/2008 estableix en el seu article 1 una sèrie de dispo-
sicions que modifiquen o amplien la Llei 4/2004 sobre l’impost
de societats (TRLIS). Aquestes disposicions tenen implicacions
en el tractament comptable de diverses operacions.

Una de les qüestions més rellevants que incorpora la Llei
4/2008 és la introducció en el TRLIS d’una disposició transi-
tòria (26a) on s’estableix el règim fiscal dels ajustaments
comptables per a la primera aplicació del nou PGC.

En aquest sentit cal tenir en compte que el Reial Decret
1514/07 que aprova el nou PGC estableix que la contrapar-
tida dels ajustaments que s’hagin de realitzar per primera
aplicació del nou PGC serà un partida de reserves, amb les
excepcions previstes en les disposicions transitòries i excepte
que, d’acord amb els criteris inclosos en la segona part del
nou PGC, s’hagin d’utilitzar altres partides.

Cal recordar que els ajustaments de primera aplicació provin-
dran de l’elaboració del balanç d’obertura de l’exercici en què
s’apliqui per primera vegada el PGC. Aquests podran venir de:
a) Alta d’actius i passius que exigeix el nou PGC.
b) Baixes d’actius i passius que el seu reconeixement no està

permès pel nou PGC.
c) Reclassificacions d’elements patrimonials en sintonia amb

les definicions i els criteris inclosos en el nou PGC.
d) Valoració dels actius i passius que s’han d’incloure en el

balanç d’obertura. En aquest sentit cal recordar que l’em-
presa podrà optar per valorar tots els elements patrimo-
nials conforme als principis i normes vigents amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 16/2007, de 4
de juliol, de reforma i adaptació mercantil en matèria
comptable per a la seva harmonització internacional, ex-
cepte els instruments financers que es valorin pel seu
valor raonable.

Alguns exemples de moviments comptables derivats de la
primera aplicació del nou PGC que poden donar lloc a ajus-
taments de reserves són:
– Baixa de despeses de constitució, ampliació de capital, etc.
– Baixa de les diferències positives en moneda estrangera.
– Ajustament en la valoració d’actius financers classificats

en la cartera de negociació.
– Baixa de provisions que no compleixen els criteris per ser

definits com un passiu segons el nou PGC.
– Baixa de partides de deteriorament que no compleixen

els requisits del nou PGC.

Addicionalment cal recordar que:
– La contrapartida del ajustaments derivats de la valoració

d’actius financers classificats en la cartera disponible per
a la seva venda no és un compte de reserves sinó el
compte 133 Ajustament per valoració en actius financers
disponibles per a la seva venda.

– Els ajustaments que suposen al mateix temps una baixa
d’un actiu i una baixa d’un passiu pel mateix import no
donen lloc a moviment de reserves.

Una vegada establerts quins ajustaments poden donar lloc
a moviment de reserves, el següent pas és analitzar si
aquests moviments de reserves són deduïbles a efectes fis-
cals i com s’imputen a la base imposable. En aquest sentit
la Disposició Transitòria 26a estableix que els càrrecs i abo-
naments a partides de reserves que tinguin la consideració
de despeses o ingressos, respectivament, com a conseqüèn-
cia de la primera aplicació del nou PGC o del PGC PIMES,
s’integraran a la base imposable del primer període imposi-
tiu que s’iniciï a partir de l’1 de gener de 2008.

A aquests efectes s’ha de tenir en compte que es consideren
despeses i ingressos, respectivament, els decrements i incre-
ments de patrimoni net descrits en l’art. 36.2 del Codi de
Comerç, per la qual cosa no tindran la consideració de des-
pesa la baixa de la partida relativa a instruments de patri-
moni propi.

No tindran efectes fiscals els referits càrrecs i abonaments a
reserves que estiguin relacionats amb despeses o amb in-
gressos meritats i comptabilitzats d’acord amb els principis
i normes comptables vigents en els períodes impositius
abans de la citada data sempre que s’haguessin integrat en
la base imposable dels citats períodes (excepte dotacions a
provisions). En aquest cas, no s’integraran a la base impo-
sable aquests mateixos ingressos o despeses comptabilitzats
de nou amb ocasió de la seva meritació segons els criteris
comptables establerts en les noves normes comptables.

Tampoc s’integraran a la base imposable els ajustaments
que tinguin com a contrapartida comptes de patrimoni net
del subgrup 13. Alguns exemples:
– Ajustaments per valoració d’actius financers classificats

en la categoria de disponible per a la seva venda.
– Ajustaments derivats de l’aplicació de normes sobre co-

bertures comptables.

(**) no s’integraran a la base imposable càrrecs i abonaments a reserves que es-
tiguin relacionats amb despeses o amb ingressos meritats i comptabilitzats d’a-
cord amb els principis i normes comptables vigents en els períodes impositius
abans de la citada data sempre que s’haguessin integrat en la base imposable dels
citats períodes (excepte dotacions a provisions). 

AJUSTAMENTS PRIMERA IMPLANTACIÓ NOU PGC

Efecte comptable Incidència fiscal

Amb contrapartida Integració en base imposable
RESERVES (ajust extracomptable)

–veure excepció–**

Amb contrapartida No afecta
altres comptes de a la base imposable
PATRIMONI NET
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Addicionalment, la Llei 4/2008 afegeix una Disposició
Transitòria 28a en el TRLIS on s’estableix que el subjecte
passiu podrà optar per integrar el saldo net, positiu o ne-
gatiu, per parts iguals a la base imposable corresponent
a cada un dels tres primers períodes impositius que s’ini-
ciïn a partir de la citada data. 

En relació amb aquesta integració tindran un tractament
específic els ajustaments derivats de les dotacions a pro-
visions i els ajustaments derivats a les diferències de
canvi.

El fet d’integrar a la base imposable els ajustaments amb
contrapartida de reserves donarà lloc a la comptabilització
d’un actiu/passiu de caràcter fiscal. 

Aquest actiu/passiu haurà de comptabilitzar-se conjunta-
ment amb els assentaments de 1a implantació i tindrà ca-
ràcter d’impost corrent o diferit en funció de si l’empresa
opta per integrar totalment els ajustaments de primera im-
plantació a la liquidació fiscal del 2008 o bé opta per dis-
tribuir-ho en tres anys:

– Cas d’integrar-se totalment a la liquidació fiscal del 2008:
l’actiu/passiu de caràcter fiscal serà comptabilitzat inicial-
ment com un element corrent i es donarà de baixa en 
el mateix exercici 2008 a l’efectuar els càlculs d’impost 
corrent.

– Cas d’integrar-se en la liquidació fiscal en tres períodes:
l’actiu/passiu serà comptabilitzat com un actiu/passiu cor-
rent per la part que s’incorpora a la liquidació del 2008 i
com un actiu/passiu diferit per la part pendent d’integrar
en les liquidacions fiscals dels exercicis 2009 i 2010 (2/3
parts del saldo dels ajustaments). L’impost diferit es do-
narà de baixa a mesura que s’integri l’ajustament a les
bases imposables dels exercicis 2009 i 2010.

La comptabilització inicial d’aquest actiu/passiu serà la ma-
teixa partida de reserves que s’ha utilitzat per fer l’ajusta-
ment de primera implantació.

Al donar-se de baixa l’actiu/passiu, per integrar-se a les liqui-
dacions fiscals, la contrapartida comptable serà el compte
630 Impost sobre societats.

S’ha de tenir present que l’impost sobre beneficis en el
compte 630 Impost sobre societats es comptabilitzarà
inicialment en base a l’impost corrent (quota líquida) on
ja s’ha incorporat l’ajustament derivat de la primera im-
plantació. 

La baixa de l’actiu/passiu de caràcter fiscal corregeix el
compte 630 Impost sobre societats per deixar el resultat de
l’exercici sense l’efecte fiscal de primera implantació i duent
aquest efecte també directament a patrimoni net. 

Amb aquesta correcció els ajustaments de primera im-
plantació no tindran efecte en el resultat de l’exercici
2008 (i següents –en cas d’integració en base en 3 anys–)
i la seva incidència, inclosa la fiscal, afecta una partida de
reserves.

A aquests efectes es podrien utilitzar els següents comptes
per registrar els actius/passius fiscals:

– Per als actius (cas de saldo negatiu en ajustaments via re-
serves en 1a implantació):
– 4705 H.P. deutora per ajustament 1a implantació.
– 4740 Actiu per impostos diferits derivats dels ajusta-

ments de 1a implantació.

– Per als passius (cas de saldo positiu en ajustaments via re-
serves en 1a implantació):
– 4755 H.P. passiu per impost corrent per ajustaments 1a

implantació.
– 4791 Passiu per impostos diferits derivats dels ajusta-

ments de 1a implantació.

Francesc Gómez
Membre de la Comissió de Comptabilitat CEC-ACCID

INCIDÈNCIA COMPTABLE ALTERNATIVES INTEGRACIÓ EN BASE IMPOSABLE

Dues alternatives Incidència comptable

INTEGRACIÓ 
EN BASE 

IMPOSABLE
(Saldo net, 

positiu o negatiu 
resultant 

ajustaments
la implantació 

nou PGC)

ANY 2008 (100%)

ANY 2008 (1/3)   ANY 2009 (1/3)   ANY 2010 (1/3)

L’actiu/passiu derivat
de la integració en base imposable

es cancel·la el mateix any 2008

L’actiu/passiu derivat
de la integració en base imposable

es cancel·la en 3 anys
L’actiu/passiu que es cancel·larà

els anys 2009 i 2010
pren el caràcter d’actiu/passiu

per impostos diferits



Combinacions de negocis:
abast, tractament comptable i
informació a revelar, especial
èmfasi en les operacions entre
empreses vinculades
Durada: 8 hores
Dates: 17 i 18 de març de 2009
Horari: de 9.30 a 13.30 h
La comptabilització de les combinacions de
negocis constitueix una de les operacions
empresarials que ha experimentat un signi-
ficatiu i rellevant canvi amb el Nou PGC 2008.
Les combinacions de negocis es regulen en
el RD 1514/2007 seguint les directrius de
la NIIF 3, cosa que implica una normativa
més complexa, amb més requeriments, amb
abundants temes controvertits i amb un im-
portant desplegament informatiu sobre els
fons de comerç, les sinergies, les valoracions
d’intangibles, etc., implicats en l’operació.
És per això que aquest seminari pretén ana-
litzar amb detall els temes bàsics i els més
conflictius que han de tenir-se en compte en
el registre de les combinacions de negocis,
tenir present les implicacions tributàries i mer-
cantils dels criteris de comptabilització apli-
cats, conèixer l’última normativa aprovada
i facilitar als professionals, directors i gestors
d’empreses els coneixements teòrics i pràc-
tics per escometre amb èxit la seva labor en
les operacions de combinació de negocis.

Canviar a la gestió 
integrada amb un ERP
Durada: 20 hores
Dates: del 16 al 30 de març de 2009
Horari: dilluns i dimecres de 16.30 a 20.30 h
El canvi tecnològic incideix en tots els ni-
vells de l’activitat de l’empresa i, per des-
comptat, en la seva gestió. Les paraules
claus per aprofitar-lo són integració i canvi,
la primera com a sinònim d’eficàcia, la se-
gona amb significat de renovació. Tanma-
teix, és reconegut l’alt nombre de fracassos
que es produeixen en la informatització in-
tegral d’una empresa.
El curs no pretén altra cosa que evitar
aquests fracassos i oferir les bases per a
una estratègia d’èxit en la implantació d’un
Sistema Integrat de Gestió amb un ERP o
en la correcció dels seus defectes.

Fiscalitat de productes 
financers, d’assegurança 
i de previsió

Durada: 14 hores
Dates: 17, 19 i 24 de març de 2009
Horari: de 9.15 a 14.00 h
Conèixer en profunditat el règim de tribu-
tació general dels actius financers i produc-
tes d’estalvi, d’assegurança i de previsió.
Addicionalment, s’examinaran les novetats
recents, així com els criteris existents sobre
qüestions controvertibles.

Curs de control de gestió.
Control pressupostari
Durada: 60 hores
Dates: del 26 de març al 21 de maig de 2009
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 22.00 h
L’èxit i supervivència de qualsevol empresa
requereix la implantació d’un control ade-
quat de la seva gestió.
El control de gestió està centrat en l’avalua-
ció de l’avui enfront a la previsió, però
també s’ha de pensar en el mitjà i llarg ter-
mini, és a dir, a anticipar el demà d’acord
amb el que s’està i el que no s’està fent
avui, garantint la recerca d’un resultat global
òptim de la companyia i/o les seves unitats
descentralitzades. Per això és imprescindi-
ble dissenyar els sistemes de control amb
relació a les necessitats específiques de cada
organització.

Curs de fiscalitat de l’empresa

Durada: 33 hores
Dates: del 25 de març al 27 d’abril de 2009
Horari: dilluns, dimecres i dijous 

de 19.00 a 22.00 h
A causa del seu creixent protagonisme, la
política fiscal està adquirint un relleu cada
vegada més important en les decisions
empresarials.
Això fa que un sòlid coneixement d’a-
questa àrea sigui imprescindible, no tan
sols per a l’economista assessor fiscal, sinó
també per al comptable, l’auditor o l’eco-
nomista que treballa en l’àmbit dels ens
públics o de l’empresa. El curs tracta fona-
mentalment dels impostos que afecten di-
rectament l’empresa o els ens públics.

Treballem en grup / Aula d’Economia

Cursos destacats març/abril 2009
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Seminari de l’Impost sobre
societats
Durada: 30 hores
Dates: del 20 d’abril al 20 de maig de 2009
Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 22.00 h
Examinar les normes fiscals de la Llei de
l’Impost sobre societats i del seu Regla-
ment per a calcular la base imposable i les
deduccions de la quota.
El curs es proposa analitzar els diferents rè-
gims especials de l’Impost amb la finalitat
que els assistents els coneguin i els puguin
aplicar en la seva pràctica professional.

Seminari sobre l’IRPF: 
campanya de renda 2008
Durada: 24 hores
Dates: 21, 28 i 29 d’abril;

5, 6 i 12 de maig de 2009
Horari: de 18.00 a 22.00 h
Dins del marc de la campanya de renda, la
Comissió d’Assessors Fiscals organitza aquest
seminari amb l’objectiu de concentrar, des
d’un punt de vista eminentment pràctic, el
tractament i la confecció de les declara-
cions de renda de l’exercici 2008. El temari
del curs és un repàs complet de la legisla-
ció referent a l’IRPF.

Altres cursos març/abril 2009

Formalització del procés de compra-
venda d’empreses: cartes i contractes
Durada: 4 hores
Dates: 19 de març de 2009
Horari: de 16.30 a 20.30 h

Seminari d’especialització en la
memòria segons el Nou Pla General
Comptable
Durada: 12 hores
Dates: 19, 24, 26 i 31 de març de 2009
Horari: de 18.00 a 21.00 h

Seminari sobre les últimes novetats
en consolidació comptable
Durada: 8 hores
Dates: 19 i 24 de març de 2009
Horari: de 17.00 a 21.00 h

Fiscalitat de la compravenda
d’empreses
Durada: 4 hores
Dates: 24 de març de 2009
Horari: de 16.30 a 20.30 h

Eines i solucions jurídiques
per a situacions de morositat
Durada: 4 hores
Dates: 25 de març de 2009
Horari: de 16.15 a 20.15 h



El dia 19 de gener d’enguany es va celebrar
la conferència sobre l’“Auditoria de Subven-
cions: obligacions o necessitat?”, amb la pre-
sència com a ponents de l’Oïdor de Comptes
del Parlament de Catalunya, senyor David
Pol i Torrella, i del senyor Pere Lluís Fos, eco-
nomista auditor.

Durant la seva intervenció el senyor David
Pol va exposar els instruments i els proce-
diments pels quals l’Administració assegura
tant la gestió adequada com el control efi-
caç de les subvencions, destacant els prin-
cipis de la pròpia Llei quant a la publicitat,
la transparència, la concurrència, l’objecti-
vitat, la igualtat i la no-discriminació, l’efi-
càcia en el compliment dels objectius i
l’eficiència de les diferents administracions

públiques en l’assignació i utilització dels
fons públics.

Tanmateix, el senyor Pol va assenyalar com
a instrument important de cara al control dels
fons dirigits a l’atorgament de subvencions, la
creació de la base de dades a nivell nacional
en la qual s’inclouen totes les subvencions
atorgades per les diferents administracions
públiques (central, autonòmica i local), a tra-
vés de la qual es busca donar un major nivell
de transparència i coordinació i, alhora, una
major cobertura de la informació requerida
per la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat pel que fa al seu control i per tal de
donar compliment a l’exigència de la Unió
Europea quant al control de l’acumulació i
concurrència dels ajuts públics.

El senyor Pol també es va referir als di-
versos casos en què existeix la obligació
per part dels beneficiaris de sotmetre la
subvenció a auditoria financera, en els
casos previstos per la Llei General de sub-
vencions.

Finalment el senyor Fos, en la seva inter-
venció, es va referir a la col·laboració de
la figura de l’auditor de comptes, la qual
habitualment és requerida pels organismes
públics atorgants d’ajuts públics en el pro-
cés de verificació del compliment, per part
del beneficiari executor dels ajuts, de les
obligacions establertes per la normativa re-
guladora, les condicions específiques exigi-
des, la realització adequada de l’actuació
subvencionada i la constatació que els fons
rebuts han estat aplicats als fins previstos.

El senyor Fos va fer esment a la publicació
per part del Registre d’Economistes Audi-
tors –REA– d’una Guia Orientativa sobre
la revisió de la justificació dels ajuts pú-
blics, en la qual es fixen els procediments
a aplicar per part dels auditors de comptes
externs, per tal de donar compliment al
procés de revisió de la justificació dels
ajuts públics.

Emili Vinyals i Rey
Economista auditor

Treballem en grup / Ressenyes d’actes del Col·legi

Auditoria de Subvencions: obligacions 
o necessitat?



Hi ha qui qualifica de sorprenent el fet que
en un moment històric on podem afirmar
que la societat està més dotada i sensibilit-
zada que mai abans davant el talent i al seu
impacte en la societat a tots nivells (tant eco-
nòmic, social, del coneixement, per esmentar
solament alguns), doncs, com deia, ara jus-
tament, ens esclata una situació on, per a tots
els analistes, un dels factors que més ha sor-
près és el seu caràcter d’inesperat, a més de
la seva virulència i capacitat d’expansió sense
control, per no parlar de la capacitat de con-
taminar tots els sectors i racons possibles.

No ha servit el talent treballant globalment
per evitar o preveure una situació d’aquest
calat? On era el talent, adormit? Amagat? Veien
les fulles i no l’arbre? Veient el bosc i no l’arrel?

Cal fer autocrítica, en positiu, i esbrinar
com podem millorar en el futur. Sembla
fàcil, però passa necessàriament per una
revisió profunda de models, arquetips i
creences més o menys arrelades entorn 
a aquesta figura del talent, i atrevir-nos a
qüestionar si més no alguns aspectes.

O és que potser no és suficient amb el talent,
com a tal, sinó que el que cal veure és també
la seva interacció amb l’entorn i la seva capa-
citat d’influència real per incidir, per canviar i
modificar, per generar models que siguin se-
guits, executats, aplicats, per a la resta i que,
per tant, tinguin impacte real en el seu àmbit?
Un talent sense incidència, és talent? Ho és
per a ell de forma singular o genera apor-
tacions útils per a la societat? Un talent que
genera outputs que no tenen impacte al
seu voltant, és talent?

Així, ens toca parlar un cop més de talent
(com a terme complex que aglutina un com-
pendi de realitats), i no sé si, vist el que hem
introduït, és tant perquè sigui una moda o
pel fet que hem constatat que el futur passa
per incrementar la qualitat, el contingut, el
valor afegit, la fiabilitat i seguretat d’allò que
fem i del seu impacte, i això passa per incre-
mentar les qualificacions i capacitats de les
persones. Parlem doncs, d’una necessitat.

Ens fem aquests raonaments tant a nivell d’a-
nàlisi macro –societat– com si posem el focus
a nivell més micro, anant, per exemple, des
de les estructures del teixit empresarial, a fi-
nalment persones, com a actors imprescindi-
bles que estan involucrats i que intervenen a
totes les capes d’anàlisi que vulguem afrontar.
Podem plantejar estructures de talent pa-
quetitzades en diferents formats, sectors,
àmbits del coneixement i nivells professio-
nals:  anant des de gradients on el talent
és visible i conegut per molts per les seves
activitats més públiques: Obama, Javier So-
lana, Joan Massagué, etc., fins a àmbits
molt més anònims que els podem trobar a
tots els racons i nivells de qualsevol jerar-
quia d’una organització, des de posicions
directives a qualsevol altra posició de la
base de la piràmide.

A l’avenç sociològic, tecnològic, relacional,
polític, econòmic, etc., hi participen i el lideren
persones. És veritat que si tenen un entorn fa-
vorable, recursos accessibles i polítiques favo-
rables es pot maximitzar el seu impacte, però
tots coneixem casos on, en igualtat de condi-
cions, el talent, el geni, emergeix.

Si som capaços d’analitzar d’on emana la
diferència i com podem incidir-hi en la  font
de determinades conductes i de les deci-
sions, podrem actuar millor en el seu fo-
ment. Sembla més fàcil pensar que sabrem
com dissenyar estratègies per sembrar i re-
collir allò que ens cal en cada moment.
Això ens ha de permetre, fins i tot, desper-
tar el talent adormit.

La veritat és que al final acabarem parlant de
plataformes de talent com a conglomerats in-
tegrats per diferents formats de molècules
(de talent), sobre les quals, les plataformes,
descansaran els pilars que han de mobilitzar
accions que siguin capaces de cridar les sen-
sibilitats i de fer-se escoltar i seguir pel altres.
La plataforma és el model, i d’aquí emanen
bones pràctiques i impactes a la societat.

Un sistema altament complex, com no
podia ser d’altra manera, i que es basa en
la gestió de la diversitat i la capacitat de ge-
nerar resultats aplicables universalment.

Però revisem què és talent:
A nivell macro –societat–, el talent ens
sembla visualitzar-lo tangibilitzat en grans
figures històriques, mediàtiques, etc., figu-
res sobre les quals sembla que hi ha un
cert consens que han aportat o que apor-
ten quelcom realment especial.

A la jornada sobre “La Gestió del Talent en el
segle XXI” que vam celebrar en aquest
Col·legi d’Economistes, Xavier Coll assenya-
lava com formats de personalitat tan diferents
com Carlos Slim i Felipe González encarna-
ven persones de talent i també d’èxit (dos fac-
tors que no sempre van associats ni sempre
constitueixen una relació causal necessària).
Coll esmentava aspectes que eren comuns
si més no a tots dos personatges, com ara
la capacitat de treball, l’entusiasme, la ca-
pacitat de desconnectar, de focalitzar-se en
allò realment important, la virtut de saber-
se rodejar dels millors, entre d’altres.

Ja es veu, que en molts casos acabem im-
plicant o, si es vol, aflorant, la intervenció
de variables d’aquesta zona que, per a
molts és fosca, per inaccessible, com és la
psicosocial-emocional-actitudinal.

No és suficient amb ser uns gurus del conei-
xement, grans experts no discutits, cadascú
en el seu àmbit. Hi ha també altres factors
que configuren un valor especial a la figura.

Anna Ros
Psicòloga PDG – IESE, Sòcia KTC&R Global
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El despertar del talent: 
o com reinventar-lo (1a part)
El passat 17 de novembre es va celebrar dins del Cicle de tertúlies i conferències:
“Organització, talent i tecnologia”, la conferència Gestió del talent al segle XXI,
organitzada per la Comissió d’Economia del Coneixement del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i amb la participació  de la Sra. Anna Ros, directora general
de KTC&R Global, del Sr. Xavier Coll, director de RRHH de “la Caixa” i del Sr.
Ramon Paredes, vicepresident RRHH de SEAT. Va moderar l’acte el Sr. Julià Man-
zanas, expert en talent i coneixement.
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2 de desembre

Sessió temàtica “Nou reglament de les ope-
racions vinculades”, organitzada per la Co-
missió d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr.
Jesús Sanmartín, economista assessor fiscal
i president del REAF.

2 de desembre

Dinar col·loqui “Situació creditícia: conse-
qüències per a l’economia i perspectives”,
organitzat pel Fòrum Economistes en Mer-
cats Financers, a càrrec del Sr. Javier Pano,
director de Tresoreria de “la Caixa”. Va mo-
derar la Sra. Montserrat Casanovas, presi-
denta del Fòrum en Mercats Financers.

3 de desembre

Jornada “El perquè de la crisi: causes i solu-
cions”, organitzada per la Junta de Govern
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
a càrrec de Sr. Joan Ràfols, vicedegà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Sr.
Rafael Romero, president de la Cambra de
Contractistes d’Obres de Catalunya, Sra.
Montserrat Casanovas, secretària de la
Junta de Govern del Col·legi, Sr. Joan
Grumé, director d’operacions corporatives
i sotsdirector general del Banc de Sabadell,
Sr. Ferran Lemus, vocal de la Junta de Go-

vern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya; Sr. Ramon Alberich, gerent de Talle-
res Auxiliares de Estampaciones, SL
(TADE), president del Centre Metal·lúrgic i
vicepresident d’Unió Patronal Metal·lúrgica
(UPM), Sr. Valentí Pich, president del Con-
sell General de Col·legis d’Economistes
d’Espanya, i Sr. Joaquín Trigo, director exe-
cutiu de Foment del Treball i vocal de la
Junta de Govern del Col·legi d’Economistes
de Catalunya. Va inaugurar la Jornada el Sr.
Joan Ràfols, vicedegà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

3 de desembre

Curs “Tancament Fiscal”, organitzat per la
Seu de Tarragona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, a càrrec del Sr. Joan de
Figuerolas, advocat assessor fiscal i soci
d’Àngel Segarra i Associats.

4 de desembre

Dinar col·loqui: “Com afectarà la crisi eco-
nòmica en la política sanitària”, organitzat
per la Comissió d’Economia de la Salut, a
càrrec de Marta Segura, secretària general
del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya. Va moderar l’acte el Sr. Lluís
Bohigas, director de relacions institucionals
de Roche Diagnòstics, SL.

9 de desembre

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

11 de desembre

Conferència sobre “Els Blogs com a eina de
comunicació corporativa”, organitzada per
la Comissió d’Organització i Sistemes d’In-
formació (OSI), a càrrec de Marco A. Peña,
coordinador de la Comissió OSI i soci de la
firma TATAKI i de Ramon Costa, Business
Productivity Advisor del Centre d’Innova-
ció en Productivitat de Microsoft a Man-
resa. L’acte es va celebrar a l’IDEC-UPF.

11 de desembre

Conferència sobre “Els informes de valoració
immobiliària: com interpretar-los”, organitzada
per la Comissió de Concursal i d’empreses
en crisi, a càrrec de Jonathan Arnaldos, de-
legat territorial de Catalunya d’Euroval. Va
presentar i moderar l’acte Melcior Viloca,
vicepresident de la Comissió.

11 de desembre

Conferència “Crisi financera internacional:
Què hem après fins ara?”, organitzat per la

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades



Pàg. 42 Informatiu de l’economista núm. 125

Seu de Tarragona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, a càrrec del Dr. Jorge
Pazzi, doctor en economia per la Universi-
tat Nacional del Sud d’Argentina.

16 de desembre

Sessió temàtica “Modificacions tributàries
per al 2009 i declaracions informatives”, or-
ganitzada per la Comissió d’Assessors Fis-
cals, a càrrec d’Ignacio López, subdirector
de tècnica tributària, i Luis Javier Romero,
adjunt al subdirector d’Impostos Patrimo-
nials, Taxes i Preus Públics de la DGT.

16 de desembre

Taula debat sobre les “Infraestructures a
Catalunya” convocada per l’Institut Ignasi
Vilallonga conjuntament amb el Col·legi
d’Economistes de Catalunya.

17 de desembre

Seminari sobre “Tancament Fiscal”, orga-
nitzat per la Seu de Girona del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Juan Robleca, cap de serveis d’informació
tributària de l’AEAT de Girona.

18 de desembre

Segona assemblea ordinària de col·legiats
de l’exercici 2008 per l’aprovació del pres-
supost de l’exercici 2009.

12 de gener

Seminari sobre “L’impost sobre beneficis.
Aspectes comptables”, organitzat per la
Seu de Girona del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec del Sr. Francesc Gó-
mez, economista i professor de la UAB.

13 de gener

Conferència: L’emprenedor: “una persona
hecha a sí misma”, organitzada per la Co-
missió d’Emprenedoria i Creació d’Empre-
ses i l’ACCID, a càrrec de Fernando Campa,
vocal president a Tarragona del CEC i pre-
sident de la Comissió, i de Iñaki Bustínduy,
Human & Business.

16 de gener

Reunió del panel d’experts de l’IEBE (Índex
d’Expectativa Borsària) per examinar el re-
sultat de l’enquesta corresponent a la pre-
visió del tancament de l’IBEX-35 a finals de
març del 2009.

19 de gener

Conferència: “Auditoria de Subvencions:
obligacions o necessitat?”, organitzada per
la Secció REA Catalunya, a càrrec del Sr. 

Pere Lluís Fos, economista auditor, i del Sr.
Emili Vinyals, economsita auditor.

20 de gener

Sessió temàtica: “Declaracions informatives
i devolucions mensuals en l’IVA”, organit-
zada per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec de la Sra. Marta Contreras, cap ad-
junta de la Dependència Regional de Ges-
tió Tributària.

20 de gener

Seminari sobre “El Nou Pla General Comp-
table: Principals canvis, memòria i comptes
anuals”, organitzat per la Seu de Tarra-
gona del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, a càrrec del Sr. Xavier Sentís,
professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona.



ganitzada per la Comissió Unió Europea, a
càrrec del Sr. Joan Elias, economista, direc-
tor de conjuntura, Serveis d’Estudis de “la
Caixa”, i del Sr. Guillem Rovira, econo-
mista, director d’Afers Institucionals i de
Polítiques de la UE (Secretaria per a la
Unió Europea de la Generalitat de Cata-
lunya). Va moderar l’acte el Sr. Xavier Fer-
rer, economista i politòleg, secretari de la
Comissió Europea del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya.

28 de gener

Cicle de tertúlies i conferències: Organit-
zació, talent i tecnologia. “Cultura organitza-
tiva: motor o fre intangible d’innovació”,
organitzada per la Comissió d’Economia
del Coneixement conjuntament amb la Co-
missió d’Intangibles de l’ACCID, a càrrec
del Sr. Enric Serradell, professor de la UOC
cum laude per unanimitat en la seva tesi
sobre aquest tema, Sr. Ramon Sangüesa,
Open Innovation “Living Labs”, expert en
Xarxes d’Innovació, i Sr. Carlos Belmonte,
director Indra-Espacio a Barcelona. Va mo-
derar l’acte el Sr. Julià Manzanas, expert en
organització i tecnologia.

21 de gener

Tertúlia: Des de la vicepresidència de la Co-
missió d’Economia de la Salut del Col·legi a
la presidència de l’IHEA: “Confieso que he
vivido”, organitzada per la Comissió d’E-
conomia de la Salut, a càrrec del Sr. Gui-
llem López, catedràtic de la Universitat
Pompeu Fabra i president d’International
Health Economics Association (IHEA).

22 de gener

Sessió temàtica “Declaracions informatives i
devolucions mensuals en l’IVA”, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec
del Sr. Gonzalo García de Castro, cap de la
Dependència Regional de Gestió Tributària.

22 de gener

Taula Rodona: “Acte acadèmic en memòria
d’Artur Saurí del Río”, organitzada per la So-
cietat Catalana d’Economia amb la col·labo-
ració del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
a càrrec del Sr. Francesc Cabana, col·legiat
d’Honor del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, i Sr. Ferran Si-
cart, director general de Política Financera de
la Generalitat de Catalunya. L’acte es va cele-
brar a la Seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

22 de gener

Seminari sobre “El nou Pla General Comp-
table: Estat de fluxos d’efectiu i estats de
canvis al patrimoni net”, organitzat per la
Seu de Tarragona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, a càrrec del Sr. Francesc
Gómez, professor de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

26 de gener

Conferència sobre “Perspectives econòmi-
ques i polítiques de la UE per al 2009”, or-

20 DE MARÇ

Organitza: Comissió d’Economia Financera

Títol: Conferència: “Un món en crisi”

Ponent: Sr. Gumersindo Ruiz, catedràtic de política econòmica
de la Universidad de Málaga

Presentador
i moderador: Sr. Ferran Lemus, president de la Comissió

Horari: 12.30 hores

Lloc: Sala d’Actes

26 DE MARÇ

Organitza: Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Títol: Cicle de conferències QÜE’s: 
“L’eficiència energètica, eina clau per a l’estalvi
econòmic i millora de la competitivitat empresarial”

Ponents: Pendent de concretar

Horari: 18.00 hores

Lloc: Sala d’Actes
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del CEC 

Properes activitats
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Avantatges del carnet col·legial

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

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

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

Canomotos.com us ofereix unes immillorables condicions en l´ad-
quisició de ciclomotors, scooters, quads o motocicletes.
Avantatges als col·legiats i familiars directes o amistats (sempre
que vinguin acompanyades del col·legiat i aquest presenti el carnet
col·legial) en els àmbits de l´adquisició de models nous de les mar-
ques KAWASAKI, KYMCO, PEUGEOT, APRILIA, DERBI, MOTO GUZZI,
PIAGGIO, VESPA I GILERA. 
També disposa de models de premsa i km 0, descomptes en la bou-
tique i condicions especials de finançament. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 411 Tel. 934 240 519 
Avda. Meridiana, 156 Tel. 932 313 360 
C/Entença, 79 Tel. 932 892 250 
Avda. Vallcarca, 9-11 (Plaça Lesseps) Tel. 932 185 160

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

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

SEAT Catalunya Motor, ofereix a tots els col·legiats i familiars un
descompte mínim del 8% més aportació del fabricant, en la compra
de vehicles de la marca SEAT. 
Més informació: Sr. Alfred Grau (assessor de vendes) 
Gran Via de les Corts Catalanes, 140 (Pl. Cerdà)  08040 Barcelona 
Tel. 933 321 608  Mòbil: 649 296 960 
alfred.grau@catalunyamotor.seat.es  www.catalunyamotor.seat.es

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

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

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

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

El Circuit de Catalunya t´ofereix una oportunitat única de gaudir del
món del motor i viure les millors curses com la F1 i la Moto GP. 
El Circuit t´ofereix un descompte per a tu, col·legiat i per a un acom-
panyant del 25% (excepte tribuna N i pelouse) 
Més informació: Tel. 935 719 777 
socis@circuitcat.com  www.circuitcat.com  

Climatització H&H TOFRET ofereix en tots els seus articles d'aire
condicionat i calefacció un descompte del 15%.
Més informació: Tel. 93 318 97 79

Clínica Baviera Corporate ofereix a tot el nostre col·lectiu i els seus
familiars directes un descompte del 40% en la primera visita refrac-
tiva. En correcció visual làser i en la resta de tractaments un 20%
de descompte. 
Més informació: Tel. 902 130 100  www.clinicabaviera.com

Clinica Dental Davos, ofereix a tots els col·legiats i famílies, la primera
visita, diagnòstic i pla de tractament gratuïts. 20% de descompte en
tots els tractaments. Horari continuat de dilluns a divendres, de 9 h a
20 h, dissabtes de 9 h a 13 h. No tanquen per vacances. Urgències
24 h tots els dies de l´any, prèvia trucada telefònica al 933 013 380.
Carrer Pelayo, 44, 7º  08001 Barcelona
Tels. 934 126 633 / 93 301 33 80

Clínica Odontológica Mayo oferim un 20% de descompte revisió
i higiene gratuïta a la clínica dental i més d’un 30% en revisions gi-
necològiques, mamografies, densitometries i ecografies.
Més informació: www.coleconomistes.com

Gràcies a l’acord de col·laboració entre el Consejo General de Cole-
gios de Economistas i Ediciones Francis Lefebvre, des d’ara es podrà
gaudir de preus especials en les publicacions de les seves obres.
Així com oferta inicial, els col·legiats es podran beneficiar d’un des-
compte especial en la publicació Memento Fiscal 2009, un manual
pràctic que analitza, en un únic volum, tota la normativa referent als
impostos i la seva aplicació pràctica, com també els procediments
tributaris i obligacions formals.
Més informació: www.coleconomistes.com

Cosmo Caixa Barcelona, el Museu de la Ciència de l’Obra Social
"la Caixa", ofereix els següents descomptes i condicions preferencials:
50% de descompte a l´entrada a totes les exposicions temporals i per-
manents, presentant el carnet del col·lectiu a les taquilles del Museu. 
Tarifa reduïda al Planetari, l´únic Planetari digital de Barcelona. 
Tarifa reduïda als cursos i jornades organitzades pel Museu. 
Veniu i gaudiu dels nostres espais singulars, activitats i esdeveni-
ments especials. 
Més informació: obrasocial·lacaixa.es/centros/cosmocaixabcn ca.html 

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

Els clubs de fitness DIR ofereixen un 10% de descompte en la quota
mensual a tots els col·legiats. Oferta subjecta a les condicions de
promocions, generals, d’inscripció i assistència dels clubs fitness DIR
vigents en cada moment. No acumulable a altres ofertes o promo-
cions. La inscripció dependrà de la promoció vigent en el moment
de l’alta. 
Més informació: Tel. 902 101 979  info@dir.cat  www.dir.cat 
Els descomptes no són acumulables

El Muig, complex de turisme rural a Sant Joan de les Abadesses,
amb tres allotjaments independents totalment equipats i conforta-
bles, ofereix a tots els col·legiats i família un descompte del 10%.
Més informació i reserves: Tel. 609 613 430 
reserves@elmuig.com  www.elmuig.com

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

francesc mestre art

Catalunya Motor
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Recorda que si has de venir al Col·legi o a prop per fer algun tràmit, tens a la teva disposició el Pàrquing David amb un preu especial

Central de Reserves es compromet a oferir descomptes especials
a tots els economistes col·legiats en els diferents serveis: allotjament
a l'Hotel Abat Cisneros i a les Cel·les Abat Marcet, Montserrat Visita
i Montserrat Cultura. 
Llista oficial de preus 2009.

Grup Silchris és el conjunt de professionals qualificats, organitzats
en 12 àrees especifiques i exclusivament dedicats a oferir solucions
integrals a qualsevol necessitat que sorgeixi al seu negoci. Més de
20 anys d´experiència permeten assegurar un servei ràpid i eficient
de la més alta qualitat. 
Contacti amb nosaltres per a conèixer els avantatges i descomptes
exclusius per als col·legiats del CEC. 
Més informació: Tel. 902 900 665
info@silchris.com  www.silchris.com

Hotel Rutllan situat enfront del Telecabina de les pistes d´esquí de
Vallnord, sector PAL. Restaurant de cuina de mercat amb servei tra-
dicional en taula. SPA-Wellness inaugurada el desembre del 2008.
Serveis gratuïts als nostres clients: Garatge, Piscina exterior clima-
titzada a l’estiu, Wi-Fi en tot l’hotel. 
Descompte del 10% sobre el règim escollit. 
Més informació: Av. del Ravell, 3 La Massana (Principat d'Andorra)
Tel. 376 835 000  Fax 376 835 180 
info@hotelrutllan.com  www.hotelrutllan.com

IURISTRAVEL, taller de viatges, organitzadora de viatges/expedi-
cions amb arqueòlegs, naturalistes i científics, així com viatges a
mida i events, ofereix a tots els col·legiats un 5% de descompte
sobre tots els viatges combinats. 
Més informació: Roger de Llúria, 108  08037 Barcelona 
Tel: 932 073 198  Fax: 934 585 484
iuristravel@iuristravel.com  www.iuristravel.com

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

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

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

Mútua General de Catalunya ofereix als col·legiats i als seus familiars
condicions especials en la contractació de les seves assegurances.
Més informació: www.mgc.es

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

NH Hotels, descomptes del 5% en tots els hotels d'Espanya i Por-
tugal, sobre la millor tarifa disponible en el moment de la reserva
de dilluns a diumenge, tant en habitació doble com en habitació
doble per ús individual, només en règim d'allotjament. 
Més informació: www.coleconomistes.com

Vins Noe, SL ofereix una tarifa preferencial en els seus articles,
del 4% al 7% segons producte. Si desitgen fer la compra a través
de la seva web, caldrà identificar-se posant la clau eco+núm. de
col·legiat.
Més informació: Av. Torre Blanca, 3  08190 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935891983  www.vinsnoe.com

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

Ona Joia ofereix un 10% de descompte en tots els seus articles. 
Més informació:
Bulevard Rosa, local 20 - Pg. de Gràcia, 55 08007 Barcelona
Tel./Fax 932 158 307
C.C. La Maquinista, LC-102 Ciutat d'Asunción, s/n
08030 Barcelona Tel./Fax 933 608 190
Argenteria, 25  08003 Barcelona  Tel. 93215 11 82
www.onajoia.com

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

Paradores ofereix descomptes d´un 18% sobre la tarifa oficial en
tots els 93 Paradors d´Espanya. Aquests Paradors estan ubicats en
palaus, antics convents i castells medievals en els millors conjunts
històrics de diferents ciutats i pobles. 
Central de Reserves: 902 547979 o trucant a cada Parador directament,
i això sí, identificant-se en qualsevol cas com a membre del CEC.

Parking David ofereix una tarifa especial de 10 e (1/2 dia) i 15 e
(tot el dia), presentant el tiquet prèviament segellat pel CEC. 
Entrades: Aribau, 230-240; Tuset, 19-21 i Trav. de Gràcia, 62.

GEIEG-MIFAS ofereix unes tarifes especials en el pàrquing del carrer
de la Creu, s/n de Girona: 1,25 e l´hora i 0,020 e el minut, presen-
tant el carnet col·legial a la caixa.

Prestige Hotels of the World by Keytel disposa d'una exclusiva se-
lecció d'hotels caracteritzats pel seu reconegut prestigi i el seu
excel·lent nivell de servei. Descobriu-ho visitant la nostra web.
Més informació: Tel. 902 23 44 55  www.prestigihotels.com
Codi de promoció 667011
Prestigi Hotels Resort & Spa de Andorra (Novotel, Mercure, An-
dorra Palace e Ibis) ofereix a tots els col·legiats un 10% de des-
compte en qualsevol dels quatre Hotels durant la temporada 2009.
Més informació: Tel. 00376-873600  
booking1@prestigi.ad  www.prestigihotels.com 

Prevengrup Prevenció Integral, SL ofereix a tots els col·legiats un 10%
de descompte i pressupost gratuït en el moment de concertar el servei.
Més informació: Trav. de Gràcia, 43  08021 Barcelona
Tel. 902 195 148  Fax 93 200 88 84 
prevengrup@prevengrup.com  www.prevengrup.com

Regal, Canal directe de Liberty Seguros, t´ofereix un 10% de des-
compte addicional en les assegurances d´auto, llar i moto. 
Visita la web www.regal.es/economistes.htm, si contractes Regal
Auto on-line tindràs un 7% de descompte addicional o truca al 
Tel. 902 44 47 07. Codi 2096.

Roc Blanc Hotels ofereix a tots els col·legiats i els seus acompa-
nyants, els empleats del Col·legi i els seus acompanyants un 20%
de descompte (de diumenge a dijous inclosos) i un 10% de des-
compte (de divendres a dissabte inclosos) en estades en hotels en
règim d´habitació i esmorzar, en programes de salut i bellesa (ex-
cepte serveis a la carta) als nostres Centres Termals, a l´entrada
espai lúdic termal aquatonic (Tarragona) i en programes hotel +
forfait ski Vallnord (Andorra), aplicables a les tarifes públiques i a les
ofertes que trobin a la nostra web: www.rocblanchotels.com en
qualsevol dels seus 2 hotels: 
Hotel Roc Blanc (Andorra), HotelRocBlanc@RocBlancHotels.com 
Hotel Termes (Montbrió del Camp), HotelTermes@RocBlancHotels.com 
Més informació: Tel. 902 930 400 
Vàlid tot l'any 2009, excepte Setmana Santa, del 4 al 8 de desembre
2009 i Nadal i sempre considerant en les ofertes els períodes indicats.
www.RocBlancHotels.com (imprescindible mencionar codi AC369)

S4 ofereix a tots els col·legiats ofertes en material informàtic tant
en software com en hardware i/o instal·lacions. 
Més informació: Tel. 902 158 920  www.s-42b2.es.

SAR, centres residencials i centres de dia per a les persones grans,
ofereix a tots els col·legiats, els seus ascendents i els seus cònjuges,
condicions especials en estades permanents i temporals per a perso-
nes grans, convalescències i rehabilitacions als seus quatre centres
de Barcelona i l´Hospitalet.
Centre residencial SAR La Salut, Antequera, 8-18 Tel. 932 857 512
SAR Regina, Carrer Mare de Déu del Coll, 22-30 Tel. 932 848 747 
Centre residencial SAR Can Buxeres (l´Hospitalet de Llobregat) 
Carrer Atmeller 6                                             Tel. 932 603 181 
Centre de dia d´Alzheimer SAR Regina
Mare de Déu del Coll, 22-30                           Tel. 932 848 747 
Més informació: atcliente.sar@sar.es  www.sar.es

ZyLAB és una empresa líder en el sector de software de gestió do-
cumental. Oferim solucions a mida a tot tipus de clients des de 1983.
Actualment tenim un conveni de col·laboració amb el Col·legi que
permet als col·legiats un estalvi del 25% sobre les nostres solucions.
Més informació: Tel. 902 105 112  info@zylab.com  www.zylab.es

NAVARRO

DAVID, S.A.P
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Hemeroteca

El sector bancario 
español en el contexto
internacional.
Evolución reciente 
y retos futuros
Autores: Joaquín Maudos Villarroya

Juan Fernández de Guevara
Radoselovics

Editorial: Fundación BBVA

Esta monografía analiza
la evolución reciente
del sector bancario es-
pañol en el contexto
europeo, así como los
retos futuros a los que
se enfrenta, y permite
señalar sus fortalezas y
debilidades. Las princi-

pales conclusiones del estudio indican
que, en relación con la banca europea, la
solidez de la banca española reside en su
mayor eficiencia y rentabilidad, su elevada
solvencia, su menor tasa de morosidad y
su mayor nivel de provisiones. Sin em-
bargo, y a pesar de la fortaleza del sistema
bancario español, el actual clima de incer-
tidumbre que afecta a los mercados finan-
cieros, la ralentización en el ritmo de
crecimiento económico y la desaceleración
del mercado inmobiliario justifican la con-
veniencia de no sobrevalorar la solidez de
la banca española, y aconsejan un análisis
de las debilidades en este contexto.

Legislación sobre 
auditoria pública
Editorial: Tecnos

Un mundo en crisis.
Auge y caída de 
la liquidez y el crédito
Autor: Gumersindo Ruiz, 

con la colaboración de Belén 
de la Torre y Vanesa Moral

Edita: Cámara de Comercio de Málaga

En este libro se realiza
un esfuerzo para sinte-
tizar los distintos aspec-
tos financieros de la
crisis, viendo el papel
de los mercados y el de
la política pública; al
alcance de los hechos
reales se suma la in-

fluencia real que tienen las expectativas y
la desconfianza generada.

Los orígenes de los problemas se ven con
la perspectiva de los años, especialmente
el inmobiliario; se discute el exceso de en-
deudamiento, la deficiente valoración del
riesgo, el funcionamiento de los mercados
y la formación de los precios, cómo han
actuado los bancos centrales ante y du-
rante la crisis y, por último se recogen las
intervenciones de los gobiernos.

Economía política de 
las reglas e instituciones
fiscales
Edición a cargo de: Javier Salinas 
y Juan V. Perdiz

Edita:  Caja España de Inversiones

Al publicar a través de
su Obra Social este
libro, Caja España pre-
tende poner a disposi-
ción de los interesados
algunos de los textos
más relevantes sobre
los problemas que sus-
cita, desde la doble

perspectiva de las reglas y las instituciones
fiscales, la búsqueda de aquellas innova-
ciones del entramado institucional fiscal
más acordes con la realidad de cada país.
Con ello habrá contribuido a abordar los
retos que tendrán que afrontar las demo-
cracias del siglo XXI para garantizar el
equilibrio de las finanzas públicas y estabi-
lidad del crecimiento económico a medio
y largo plazo.

Llibre blanc de 
les infraestructures de
l’EURAM. Document 
de treball de l’Euroregió
de l’Arc mediterrani
sobre les infraestructures
2008-2010
Edita: Institut d’economia i empresa

Ignasi Villalonga

La via econòmica 
de l’EURAM
Edita: Institut Ignasi Villalonga

d’Economia i Empresa

Contrato 
por diferencias (CFDS)
Edita: Interdin

Legislación sobre 
propiedad intelectual
Edita: Tecnos



Agenda

Agenda març 2009
ORGANITZA DATA HORA LLOC   

• 16 de març 16.30 h 2n 6a
Canviar a la gestió integrada amb un ERP

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

• 17 de març 9.30 h A-1
Combinacions de negocis: abast, tractament comptable 
i informació a revelar. Especial èmfasi en les operacions 
entre empreses vinculades

• 17 de març 16.30 h A-1
Formalització del procés de compravenda d’empreses: 
cartes i contractes

• 19 de març 18.00 h IDEC
Seminari d’especialització en la memòria segons el NPGC

• 19 de març 17.00 h IDEC
Jornades sobre les últimes novetats en consolidació comptable

• 24 de març 16.30 h A-2
Fiscalitat de la compravenda d’empreses

• 24 de març 10.00 h IDEC
Jornades:
El nou Règim de les operacions vinculades. 
Preus de transferència

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

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

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

• 17 de març 19.30 h Sala 
“Novetats del llibre quart del Codi Civil de Catalunya” d’Actes
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 20 de març 12.30 h Sala 
Conferència: d’Actes
“Un món en crisi”

• 26 de març 18.00 h Sala 
Cicle de Conferències QÜE,s: d’Actes
“L’eficiència energètica, eina clau per a l’estalvi 
econòmic i millora de la competitivitat empresarial”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 19 de març 18.00 h
“Criteris per a quantificar els honoraris 
d’economistes en funcions de perits judicials”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 24 de març 19.00 h Sala 
Assemblea ordinària de col·legiats d’Actes

• 3 de març 10.00 h Seu 
“Nou Pla General Comptable de Girona
de les Fundacions Catalanes”
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Girona

• 19 de març 10.00 h Seu
“Responsabilitat dels Administradors” de Girona
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Girona

• 9 de març 18.00 h Seu 
“Presentació de l’estudi de la dimensió de Tarragona
de l’empresa catalana” 
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Tarragona

• 17 de març 19.00 h Paranimf
“Oportunitats empresarials davant la crisi actual” de la URV 
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Tarragona Edifici Rectorat

a Tarragona
C/ Escorxador, s/n
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Entitats col·laboradores




