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Dossier especial exercici 2008





olonya i la professió d’economista

L’adaptació dels estudis universitaris a Bolonya, l’informe sobre el sector dels serveis professionals i els Col·legis Profes-
sionals de la Comissió Nacional de la Competència i, més recentment, des que el passat 27 de març el Consell de Ministres
va aprovar l’avantprojecte de Llei d’adaptació a la directiva de serveis (Llei Òmnibus), els Col·legis professionals ens
trobem al mig d’un debat social amb relació al paper que hem d’acomplir.

En primer lloc és bo recordar que a tots els països desenvolupats, sota diferents formes d’organització, existeixen corpo-
racions o associacions professionals que tenen com a principal funció identificar correctament qui és el que exerceix una
professió, com ho fa i amb quines garanties compta a l’hora de prestar el seus serveis. En quasi tots aquests països no és
suficient una formació universitària inicial, els professionals han de comptar amb una experiència prèvia i, en tots els
casos, és necessari assegurar que els professionals continuïn mantenint una capacitat professional òptima i que han
mantingut un comportament ètic; aquest escenari recurrent només és factible en un entorn corporatiu que sàpiga conjugar
la formació continuada i les regles de comportament amb el funcionament de la professió. A l’Estat espanyol, això només
es pot garantir de forma eficient en els mercats mitjançant uns col·legis professionals que tinguin autoritat i lideratge.

Els economistes som una professió regulada, tenim un estatut orgànic de la professió que especifica quines són les ac-
tuacions per les quals estem capacitats i, com la resta dels principals Col·legis, la llei de creació dels Col·legis d’Economistes
estableix que som un Col·legi de col·legiació obligatòria per a aquells que exerceixen la professió com a professionals in-
dependents o dins d’una societat professional. Les diferents Juntes de Govern no hem fet ostentació d’aquesta facultat, hem
preferit sempre fomentar la col·legiació pel sentit de pertinença i per donar un valor afegit a la incorporació en el col·legi.
També ens diferenciem de la resta de col·legis perquè apostem que es pot ser professional i per tant exercir com a econo-
mista si s’està treballant o exercint un càrrec en una empresa o institució. Creiem que els valors de capacitació professional,
comportament deontològic, etc., no han de ser només exclusius dels exercents sinó que ho han de ser de qualsevol pro-
fessional i per això tradicionalment la col·legiació voluntària, la d’aquells professionals que no tenen obligació legal
però que desitgen ser considerats i actuar com a professional economista i acomplir per tant els principis deontològics de
la nostra professió, no han tingut cap diferenciació de la resta en el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Aquests aspectes
diferenciats ens ha portat també a donar més importància als serveis, al vessant social del Col·legi, que no a fomentar un
corporativisme estricte, i ens porta també a estar més tranquils sigui quin sigui el resultat de la reforma de la Llei de
Col·legis Professionals a nivell estatal.

No obstant, sí que ens ha preocupat des del principi la reforma dels estudis universitaris a l’esperit de Bolonya. Tant el
Col·legi d’Economistes de Catalunya com l’organització col·legial a l’Estat espanyol hem estat en contacte i treballant
amb les Facultats d’Economia i Empresa de tot el territori per tal de definir uns continguts mínims en economia, anàlisi
econòmica, economia de l’empresa i en tècniques instrumentals com matemàtiques, comptabilitat, dret, estadístiques,
que s’incorporin en tots els estudis de grau que imparteixin per tal que, sigui quina sigui l’especialització que estudiïn
els futurs estudiants, puguin incorporar-se en els Col·legis d’Economistes. De no fer-ho així podria ocasionar una
dispersió de la professió amb activitats professionals que no creiem que sigui beneficiosa ni per a la societat ni per als
futurs professionals.

És important per al nostre Col·legi que la identificació i definició dels títols es faci amb la major claredat possible. Per
això és important que no confonguem el que són les activitats professionals que pot realitzar un economista, tant si estan
regulades com si no ho estan, amb la professió, ja que encara que siguin diferents les branques de l’especialització, com
passa en la medicina o amb l’advocacia, per posar dos exemples significatius, els metges són metges i els advocats són
advocats, independentment de la seva especialitat. Nosaltres els economistes som economistes, sense que això contradigui
l’especialitat, l’activitat professional, que exercim. Als Col·legis d’Economistes ens toca vertebrar el col·lectiu que d’altra
forma podria tenir el perill de dispersió i, per tant, de pèrdua d’identitat davant la societat civil. I fer el possible per tal d’en-
cabir dins les nostres organitzacions col·legials les diferents especialitats que existeixen i que en el futur es puguin constituir
per tal que qualsevol economista, sigui quina sigui la seva especialització, se senti còmode i representat per l’organització
col·legial.
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El TATC va ser possible gràcies a la inicia-
tiva dels col·legis d’Enginyers Industrials,
d’Arquitectes i d’Economistes de Cata-
lunya. A dia d’avui, però, ja són força més
les entitats i col·legis que s’hi han adherit
o que hi col·laboren. 

Es tracta dels col·legis d’Enginyers de Ca-
mins i d’Enginyers de Telecomunicació de
Catalunya, i de Mediadors d’Assegurances
de Barcelona, la Cambra Oficial de Con-
tractistes d’Obres de Catalunya, la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, l’Associació d’Empreses d’En-
ginyeria i Consultoria Independents de Ca-
talunya, el Gremi de Constructors d’Obres
de Barcelona i Comarques, l’Associació de
Consultors d’Estructures, PIMEC, ASINCA i
la Federació Catalana d’Empresaris Instal·la-
dors de Telecomunicacions (FECEMINTE).

Es tracta, un cop constatada la validesa i els
avantatges del procés arbitral enfront del
procés judicial que es pugui derivar de
qualsevol litigi o desacord tècnic/professio-
nal, de consolidar i ampliar l’acció del TATC.

Tasca de difusió

L’activitat del TATC va en augment, i això
és possible gràcies a l’increment de l’apa-
rició de la clàusula d’arbitratge en els con-
tractes que s’estableixen entre empreses a
l’hora de tirar endavant els seus processos.
Només així és possible derivar qualsevol
litigi cap al procés d’arbitratge.

Per això, està fent falta una bona tasca
de difusió. Antoni Serra Ramoneda, pre-

sident del TATC, valora molt positiva-
ment aquests tres primers anys de feina,
però destaca “l’esforç que ha representat
donar a conèixer a la societat aquesta
nova iniciativa de resolució de conflictes
i, en general, l’existència d’alternatives
legals als processos judicials. Ens hem
trobat amb una ignorància generalitzada
a la societat de la possibilitat d’acudir a
arbitratge i dels avantatges que això re-
presenta”.

“Ens consta que cada vegada més contractes
inclouen les nostres clàusules de submissió
a arbitratge del TATC. Però sempre és ne-
cessari arribar a més públic i per això conti-
nuem l’actuació i col·laborem cada vegada
amb més entitats amb aquesta finalitat”.

Avantatges de l’arbitratge

– L’especialització en les matèries arbitra-
bles permet que siguin resoltes per ex-
perts en cada qüestió concreta. L’àrbitre
és un professional especialista i altament
qualificat en la temàtica en conflicte.

– Com a sistema alternatiu a la justícia tradi-
cional, agilitza la resolució dels casos per-
què redueix les formalitats excessives, i, en
conseqüència, el temps del litigi i els cos-
tos directes i indirectes que se’n derivin.

– Vinculació del laude. La decisió de l’àrbi-
tre un cop formalitzada té la mateixa
força que una sentència definitiva i no
permet acudir en recurs davant de cap
instància superior.

– La discreció del TATC i de l’àrbitre per-
meten no donar publicitat als conflictes.

– La reducció dels costos directes i indirec-
tes de la resolució del conflicte.
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Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC),
l’avantatge de la imparcialitat i la rapidesa
A poc a poc, però amb pas ferm i amb la solidesa que ja donen els seus tres anys d’existència, el TATC es referma com la
via més àgil i tècnicament solvent a l’hora de resoldre els conflictes sobre els quals ha d’arbitrar.

La concòrdia d’obra

Fruit de la voluntat del TATC d’augmen-
tar la seva capacitat d’acció a l’hora de
resoldre conflictes tècnics, s’ha establert
també la concòrdia d’obra, que és l’arbi-
tratge tècnic de la construcció.

Es tracta del primer procés arbitral espe-
cialment destinat a resoldre els conflictes
tècnics que es poden produir durant l’e-
xecució d’una obra.

Els seus avantatges
– És un procés ràpid (es resol en un mes)
– No paralitza l’obra
– Minimitza les despeses
– No requereix les figures de l’advocat i

el procurador
– És arbitrat per un expert tècnic
– Té total validesa jurídica

L’interès més alt



L’experiència dels àrbitres

Efectivament, el paper dels arbitres és clau.
L’enginyer industrial Albert Surinyach, que
ha actuat com a àrbitre en un cas de lliu-
rament d’un edifici amb defectes d’obra,
considera que “per contra del que acos-
tuma a passar en un judici, els tècnics
tenim la virtut de saber simplificar les
coses. 

A més el nostre punt de vista com a àrbi-
tres és neutre i no tenim cap pressió. Jo,
en el meu cas, no vaig donar la raó abso-
luta a cap de les dues parts”.

Per la seva banda, l’economista Raimon
Casanelles, que va arbitrar en un cas de
valoració d’accions a l’hora de desfer una
societat, també explica que “les parts van
acabar suficientment satisfetes, i així ho
van declarar un cop acabat el procés d’ar-
bitratge”. En aquest cas, un procés judicial
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“En el cas que em va ocupar, un procés 
judicial s’hauria allargat entre un i dos anys. 
L’arbitratge no va anar més enllà dels dos 
o tres mesos”

Raimon Casanelles, economista i àrbitre del TATC

s’hauria allargat entre un i dos anys, “men-
tre que l’arbitratge no va anar més enllà
dels dos o tres mesos. 

Per a una empresa activa, quan s’han de
solucionar problemes de propietat és difí-
cil engegar projectes nous...”. 

L’arbitratge, doncs, és efectiu, i, atès que
és resolt per tècnics, no requereix un pro-
cés de peritatge que també es podria
allargar.

I si en un aspecte val la pena posar l’ac-
cent, és en la imparcialitat. “Tot sovint
–explica Antonio Simarro, enginyer de ca-
mins i també àrbitre del TATC–, les em-
preses petites, davant d’un conflicte, no
s’atreveixen a enfrontar-se a l’Administra-
ció o a empreses molt grans, ja que no-
menar un tribunal aliè pot comportar un
judici “aleatori”. 

Però el TATC garanteix una resposta tèc-
nica i neutral, sempre. L’empresa petita
s’ha d’adonar que és la principal benefi-
ciària del procés d’arbitratge”.

I és que, com ens recorda Serra Ramo-
neda, “l’arbitratge és adequat per a tot
tipus de conflicte. La Llei només impe-
deix acudir a arbitratge en aquells as-
sumptes en què les parts no en tenen la
lliure disposició, per exemple, assumptes
relatius a divorcis, temes laborals, etc. 

La nostra voluntat és actuar en assumptes
d’arquitectura, enginyeries i economia per-

què aquests sectors són els que coneixem
millor, però podem també arbitrar en as-
sumptes aliens a aquestes disciplines. Sem-
pre, i això és requisit imprescindible, que
les parts enfrontades tinguin voluntat ex-
pressa d’acudir a aquest sistema. 

I per això promovem la inclusió de les
clàusules de submissió a arbitratge com
una clàusula més dels contractes entre les
parts”.

Per a més informació: www.tatcat.com

Agraïm la col·laboració de:
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Text: Jordi Garriga

Foto: Isabel Marquès (arxiu)

“En contra del que acostuma a passar en un judici, els tècnics tenim la virtut 
de saber simplificar les coses. 
A més, el nostre punt de vista és neutre i no tenim cap pressió”

Albert Surinyach, enginyer de camins i àrbitre del TATC

“L’empresa petita s’ha d’adonar que és la
principal beneficiària del procés d’arbitratge”

Antonio Simarro, enginyer de camins i àrbitre del TATC

Clàusula arbitral

Per resoldre els conflictes mitjançant el
procés arbitral tècnic del TATC cal incor-
porar en els contractes una clàusula arbi-
tral de submissió a la seva jurisdicció,
com la següent:
– “Per a la resolució de qualsevol qüestió

en litigi derivada del present contracte,
les parts se sotmeten a l’arbitratge d’e-
quitat del Tribunal Arbitral Tècnic de Ca-
talunya de la Fundació Privada Catalana
per a l’Arbitratge Tècnic, a qui se li en-
comana la designació de l’àrbitre o els
àrbitres i la tutela i administració de l’ar-
bitratge.” 

Principals àmbits

– Construcció i urbanisme
– Activitats industrials
– Activitats econòmiques, financeres 

i patrimonials
– Prestació de serveis
– Medi ambient
– Assegurances
– Accidents



Mai abans de l’actual crisi econòmica hi
havia hagut tant consens en diagnosticar
que la sortida d’aquesta requereix, sobre-
tot en el nostre país, un nou model econò-
mic molt més basat en el coneixement i la
innovació, i gràcies a aquesta, en l’enfor-
timent de sectors productius exportadors.

Però el consens en el diagnòstic no es-
gota, sinó al contrari, el necessari debat en
relació a la transformació de la societat in-
dustrial en societat del coneixement, i en
relació a la pròpia innovació.

A títol d’exemple, cal donar resposta a les
següents qüestions: ¿la societat del conei-
xement ha de representar una ruptura res-
pecte a la industrial, i per tant a fer-se amb
l’aparició de noves activitats i empreses, o
bé una evolució a fer-se enfortint amb més
coneixement les activitats i empreses ac-
tuals?; ¿és inevitable la deslocalització dels
anomenats sectors madurs, o sense des-
cartar la possible deslocalització d’alguns
dels processos d’aquests sectors, poden
enfortir-se globalment per via de la inno-
vació?; ¿la transformació del model econò-
mic és bàsicament una qüestió de
determinar el que s’ha de fer, bits o àtoms,
per exemple, o de determinar com es fan
les coses, és a dir les seves prestacions i
productivitat?; ¿la política pública d’inno-

vació ha de ser transversal, donant suport
a tots els sectors, o bé sectorial i per prio-
ritzar quins sectors?; ¿el país hauria de fer
opcions sectorials en activitats emergents
o no?; ¿Calen noves infraestructures tecno-
lògiques, o considerem suficient l’actual
oferta científica i tecnològica?; etc.

Pels motius que sigui, els economistes com
a col·lectiu no hem estat prou presents en
aquest debat, malgrat que molts economis-
tes hagin estat els responsables de les po-
lítiques públiques d’innovació, i hagin
desentrellat el funcionament dels intercan-
vis internacionals, només indirectament re-
lacionats amb el cost d’un sol factor, com
ara la mà d’obra, i la importància de la pro-
ductivitat relativa en la determinació d’a-
quells; assenyalant per tant la innovació
com a factor econòmic determinant.

Precisament per tal d’estar més presents
en el debat de la innovació com a col·lectiu,
la Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya ha acordat constituir
la creació de la Comissió d’Innovació, que
està presidida pel vocal de la Junta de Go-
vern, Sr. Xavier Subirats, i dirigida conjun-
tament pels col·legiats Srs. Jordi Angusto i
Miquel Barceló; en el si de la qual es
pugui dur a terme aquest debat, s’obri a la
societat en general i pugui fer d’altaveu

d’aquelles idees i bones pràctiques que
han d’ajudar al desenvolupament del país.

Missió de la Comissió

Reclamar i assumir la responsabilitat que
com a col·lectiu professional ens pertoca en
l’àmbit de la innovació industrial, assumint
com a pròpia, alhora que compartida amb
altres professionals, la missió de posar la in-
novació en un lloc preeminent en l’agenda
dels gestors, tant d’empreses com d’institu-
cions, tot mirant de fomentar-la de forma
plenament incardinada amb el desenvolu-
pament industrial i econòmic del nostre país.

Objectius de la Comissió

– Debat: constitució d’un espai permanent
d’anàlisi sobre la innovació, mitjançant
l’organització de jornades de debat entre
els membres adherits.

– Difusió: organització de jornades “ober-
tes” amb figures claus de la innovació, i
edició dels continguts d’aquestes i de les
conclusions a què arribi el debat intern.

– Formació: identificació de mancances
professionals que puguin donar lloc a
cursos de formació permanent a impartir
pel Col·legi.

Notícies

LICENCIADA
EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

con formación complementaria en idiomas 
(catalán, italiano, francés, portugués e inglés), 

informática, edición y gestión, 
con amplia experiencia profesional 
en organizaciones internacionales 

del sector privado, público e intergubernamental, 
se ofrece para puestos de responsabilidad 

en relaciones internacionales, medios de comunicación,
organización de congresos y reuniones de alto

nivel, traducción y publicaciones.

Las personas interesadas pueden contactar con: 
barcelona@abanteauditores.com

Creació de la Comissió d’Innovació del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya
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la manca de finançament i l’elevat endeu-
tament han accelerat el procés de paralit-
zació de l’economia.

Estem només al començament d’una crisi
que probablement serà llarga, profunda i
transformadora. 

És la fi d’un cicle neoliberal dominat pel
model financer anglosaxó i comença a
anunciar-se un retorn al model més tradi-
cional, menys especulatiu, on les decisions
seran preses de forma molt més multilate-
ral. El canvi serà profund.”

Coses que passen; de Josep Golsa.
“Aquest matí he anat a buscar el diari i he
mantingut la minitertúlia del diumenge
amb en Joan, una excel·lent persona, co-
mentem temes d’actualitat, sap que sóc
convergent i em demana pel Congrés d’Es-
querra i la situació econòmica actual.

Del primer tema no en vull parlar, doncs
em sembla que els fets parlen per si sols,
no saben on van, però sí el que volen, una
cadira al Consell Executiu i un cotxe ofi-
cial, molt 2014, molt independentisme i
com els socialistes se’n riuen de tots.

Estem patint una crisi econòmica d’unes
conseqüències imprevisibles i els nostres
governs “no saben, no contesten”, i les
nostres respectives oposicions crec que hi
podrien dir moltes més coses de les que

realment diuen i sobretot fan. És l’hora de
deixar-se de retòriques barates i sense cap
sentit i posar-se el vestit de fer feina que
l’ocasió requereix.”

Ens cal un nou paradigma econòmic;
de José Luis Pérez.
“Darrerament s’han produït en el món un
seguit de situacions de crisi, amb la rema-
tada final que representa la greu crisi actual.
Si ens hi fixem bé, en els esforços que s’es-
tan fent per remuntar la greu situació actual,
ja s’hi pot haver posat la llavor de la propera
crisi: els tipus d’interès tornen a estar molt
baixos. Això, juntament amb les grans in-
versions públiques previstes, ha de tornar a
impulsar l’activitat econòmica cap amunt. 

Aquestes remuntades, quan es comencen,
generen moltes iniciatives noves que són
més fàcils perquè els tipus estan baixos,
però que es compliquen si per frenar el pe-
rill d’inflació que s’albiri cal tornar a pujar
els tipus. 

Tampoc cal perdre de vista que amb l’aug-
ment de l’activitat econòmica ens farà falta
consumir més petroli, que ens l’oferiran a
preus més alts... sona tot això?”

Per la seva banda, els blogs més llegits du-
rant els darrers mesos han estat:
“Autónomos y trabajadores por cuenta ajena”,
per Maria Teresa Mur 
“La crisis actual es culpa de los bancos”, per
Rafael Carlos Gil
“Economía social de mercado”, per Ramón
Morata

Aprofitem l’avinentesa per continuar ani-
mant-vos a aportar el vostre coneixement
i opinions a través dels blogs que el
Col·legi posa a la vostra disposició a
blogs.coleconomistes.com, i esperem re-
trobar-nos de nou en la propera revista.
Fins aleshores.

Econoblogs
L’espai dels econoblogs segueix creixent
amb noves aportacions i comentaris. A més
a més, durant el passat mes de febrer s’hi
han incorporat un parell de novetats que
destaquem breument a continuació: en pri-
mer lloc, s’ha integrat un editor wysiwyg
per als blogs de forma que ara l’edició de
textos és més directa i visual (negretes, cur-
sives, llistats, etc.). 

D’altra banda, hem incorporat la categoria
Col·legiats (http://blogs.coleconomistes.com/
blogger/list) on es mostra un llistat de tots
els col·legiats que han escrit un blog. Es-
perem que aquestes millores siguin del
vostre grat. Referent a la participació, les
dades segueixen sent francament positi-
ves: hi ha 217 blogs publicats i els comen-
taris han arribat a la xifra de 289. 

Quant als blogs més valorats durant aquests
darrers mesos, destaquem:

Només som a l’inici del que pot ser una
llarga i profunda crisi econòmica; de Fran-
cesc Raventós.

“La débâcle financera que ha esclatat el
15 de setembre de 2008 al fer fallida el
banc nord-americà Lehman Brothers
només fa que accelerar una crisi econò-
mica que ja havia començat. El resultat
immediat és que la desconfiança general,
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Índex d’expectatives
borsàries 
dels economistes
En l’anterior previsió l’IEBE va predir que
l’ÍBEX 35 tancaria el primer trimestre de
l’any en 8.200 punts en la seva estimació
més pessimista. L’ÍBEX ha mostrat un càs-
tig més greu del que s’esperava i ha tancat
finalment en 7.798, fruit de les turbulències
produïdes per la crisi financera internacio-
nal i la crisi de confiança en general.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya
emet avui l’IEBE per al segon trimestre de
l’any 2009, segons el qual s’espera que l’Í-
BEX 35 tanqui el trimestre entre els 7.700 i
els 9.000 punts, evidenciant un moviment
lateral. La incertesa segueix persistint i la
crisi de confiança en els mercats podria fer
que l’ÍBEX toqués l’extrem més pessimista,
si bé els experts coincideixen que existeix
més probabilitat que es produeixi una lleu-
gera recuperació.

Cal destacar que els resultats empresarials
que es vagin publicant durant el segon tri-
mestre poden tenir una influència positiva
en la cotització del selectiu espanyol. Serà
molt important que el factor confiança torni
als mercats, fruit de les mesures d’estímul
anunciades pels governs dels Estats Units i
els governs europeus. El menor endeuta-
ment de l’Estat espanyol respecte d’altres
economies, juntament amb un sistema fi-
nancer sòlid, poden contribuir a infondre
la confiança comentada anteriorment.

Si es consolida la millora dels indicadors
de confiança es podrà evidenciar una lleu-
gera recuperació de l’ÍBEX, encara que la
situació de l’economia real experimenti
una recuperació més lenta i gradual.

Els experts coincideixen que la volatilitat
del segon trimestre serà inferior a la del
primer, com ho mostra la reducció de l’am-
plitud de l’interval de l’IEBE entre els ex-
trems pessimista i optimista.

En el gràfic que s’exposa a continuació
s’observa la tendència de l’ÍBEX durant els
anys 2008 i 2009, així com la previsió que
realitza l’IEBE per al juny del 2009 entre
7.700 i 9.000 punts.

Dra. Montserrat Casanovas Ramón
(Catedràtica d’Economia Financera 

i Comptabilitat de la Universitat 
de Barcelona)

Dr. Alfonso Fernández Pascual
(Professor d’Economia Financera 

i Comptabilitat de la Universitat 
de Barcelona)

En record de Francisco De Quinto Zumárraga
Intentar glossar la figura, la trajectòria personal i professional d’un amic que ens ha
deixat, condicionats pel xoc del moment i alhora per les presses pròpies de l’activitat
professional, no constitueix una tasca fàcil. Encara més si el nostre amic es carac-
teritzava per la seva personalitat polièdrica, era un entusiasta i treballador incansable
de nous projectes i inquietuds tant professionals com culturals, polítiques, socials
i esportives, a les quals s’entregava desinteressadament i que al final aconseguia
que t’hi impliquessis pel seu fervor, entrega, dedicació, intel·ligència i constància.

Francisco De Quinto Zumárraga, comte de De Quinto, senzillament Paco per als
amics, ens ha deixat sobtadament sense avisar quan tots estàvem implicats en
algun projecte promogut per ell, ja sigui un llibre sobre la factura electrònica, la
preparació d’unes jornades sobre temes concursals o fiscals, o la preparació d’al-
guna gesta esportiva. És que en Paco era així.

En Paco sempre va sentir una gran passió per la professió d’economista. En el ja
llunyà any 1983 va entrar a formar part com a vocal segon del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya de la Junta presidida pel degà Francesc Santacana Martorell.
Va tornar a repetir a la Junta, però aquesta vegada com a vicedegà el 1984 i també
amb el mateix càrrec a la Junta del 1986, sempre amb Francesc Santacana. En
aquesta etapa, ell va acabar encarregant-se de tots els temes de l’activitat profes-
sional i, a més, de forjar amistats que sempre l’han acompanyat. Va crear escola
de companys que després han tingut responsabilitats en el nostre col·lectiu. Va
ser un mestre per a molts de nosaltres.

Posteriorment, es va entusiasmar amb l’activitat de l’economista en l’auditoria arribant
a ser president del Registre d’Economistes Auditors (REA), entre el 1986 i el 1993,
i en anys tan especials i complicats en el transcurs dels quals es van gestionar temes
tan transcendentals com la Llei d’Auditoria de Comptes i el Reglament que la des-
envolupa. A més, fou president del primer Tribunal de l’Examen d’Accés al Registre
Oficial d’Auditors de Comptes de l’ICAC, en representació del Consell General.

Més endavant, va estudiar dret i psicologia, estava preparant una tesi doctoral
que ja estava a punt d’acabar i fins i tot va escriure un llibre sobre entrenament
esportiu personal. Ara estava obsessionat en projectes professionals relacionats
amb el dret i l’economia en el món digital. Senzillament, així era en Paco, l’amic
incansable, entusiasta, emprenedor, entregat i generós. Paco, el paradigma de
l’acció, l’optimisme i la positivitat. La seva humanitat i vitalitat sempre ens acom-
panyaran en el record a molts, segur.

Se n’ha anat d’una forma brusca, deixant pendent una trucada telefònica, sense
acomiadar-se, deixant-nos en la memòria la seva ironia i la seva intel·ligent con-
versació. Adéu, fins sempre, estimat Paco. Els teus amics et trobarem molt a faltar
i molts et recordem com un mestre.

D. Valentí Pich Rosell
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La Junta de Govern del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya va crear la co-
missió de la qual vostè fou el primer
president i avui n’és el vicepresident.
En termes generals, quins són els
temes que inquieten més els membres
de la Comissió? 
Les Comissions de Treball tenen per finali-
tat l’estudi de la problemàtica professional
en cada una de les seves diferents espe-
cialitzacions i la coordinació dels col·le-
giats que la desenvolupen. Per tant, la
Comissió d’Assessors Fiscals agrupa tots
els col·legiats que es dediquen a l’activitat
professional de la fiscalitat. 
L’actual configuració de la Comissió data
de l’any 1983, quan la primera Junta de
Govern del degà Francesc Santacana va
prendre possessió i em va encarregar que
presidís i impulsés el Grup d’Economistes
Assessors Fiscals, existent fins aquella data.
Des de la Comissió vàrem endegar una

Aula de Formació que funciona molt bé i
vàrem organitzar les sessions temàtiques
quinzenals per tal de fomentar el coneixe-
ment i el debat sobre aspectes fiscals de
tots els fiscalistes, i alhora canalitzar les in-
quietuds dels col·legiats en la matèria que
els ocupa. 
A banda d’aquesta comissió, el Col·legi
d’Economistes disposa d’un servei d’asses-
sorament a la resta de col·legiats econo-
mistes no professionals de la fiscalitat, en
format de consulta individualitzada amb
cita prèvia, i que permet brindar solucions
en dubtes específics i molt variats, per
exemple, sobre declaracions de la renda,
qüestions de successions per un tema fa-
miliar o empresarial, etc.

En la conjuntura actual, com perju-
dica a les empreses el sistema esta-
blert per al càlcul de pagaments a
compte de l’impost de societats? 
És una situació molt crítica i dificultosa per
a les empreses. Tenint en compte que el
pagament a compte cal fer-lo per a les pe-
tites i mitjanes empreses en base als bene-
ficis d’anys anteriors, època de bonança
econòmica molt diferent  a l’actual situa-
ció, representa ara un deute temporal 
important, més encara amb la falta de tre-
soreria i la dificultat d’accés al crèdit que
hi ha. 
Tot i això, s’ha obert una nova opció per
a aquestes empreses, que es tracta d’apli-
car el mateix sistema que a les grans, a
l’hora de fer el pagament a compte de
l’impost de societats. Aquesta opció, és
una solució bona en el seu concepte,
però no tan bona en el procés doncs exi-
geix que tota la normativa fiscal d’una
empresa que factura deu mil milions s’e-
quipari a una que en factura mil. És un
sistema més just per al context econòmic
en què ens trobem, però a la realitat és
difícil d’aplicar. 

En la mesura que Catalunya té un alt
nombre d’empreses familiars, i en la
situació actual en què es troben les
empreses, podria afavorir la supres-
sió de l’impost de successions?
Costa d’entendre que s’hagi avançat en el
tema de donacions i no en el tema de suc-
cessions, especialment si ja ho han fet al-
tres comunitats. Per què no ho fem a
Catalunya? 
Malgrat que cal reconèixer que aquest és
un impost que interessa per al finança-
ment de Catalunya, aquesta manca en la
presa de decisió per a l’adequació de l’im-
post de successions a Catalunya penso
que pot donar peu a una economia pica-
resca, i sobretot, fa que moltes empreses
es puguin plantejar un canvi de seu em-
presarial, amb la qual cosa, a la llarga,
podem sortir molt poc beneficiats. 

En la situació actual, el fet de tenir
competències autonòmiques en temes
de matèria fiscal afavoreix l’econo-
mia catalana? 
A nivell de subjecte passiu, l’individu que
paga impostos no ha notat de manera im-
portant el canvi de competències, en
aquest sentit, no hi ha gaire diferència. En
segon lloc, l’Agència Tributària Catalana,
al ser un ens nou, s’està esforçant per mi-
llorar i adequar-se a les necessitats que té
la comunitat. Per exemple, i des d’un punt
de vista funcional, hi ha determinades ac-
cions fiscals que exigeixen molta burocrà-
cia i que al final, es venen com un valor
per al propi subjecte passiu però que no
arriben a la majoria, per tant, l’eficàcia es
posa en qüestió sovint. 
Des del meu punt de vista, seria més ope-
ratiu treballar aspectes més unificats. Tot i
que l’aplicació dels costos fiscals es fa en
base a una correcta anàlisi de la normativa
aplicable a cada comunitat, en funció de la
seva situació, problemàtica i criteris legals,
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Gent de casa

Entrevista a Josep Maria Coma
A la darrera edició del Sopar dels Economistes –desembre del 2008– la Junta de Govern va agrair i reconèixer públicament
al col·legiat Sr. Josep Maria Coma i Martorell pels seus 25 anys de col·laboració activa amb el Col·legi d’Economistes de
Catalunya. 

Josep Maria Coma ha estat membre de la Junta de Govern, president i vicepresident de la Comissió d’Assessors Fiscals, i
membre del jurat del Premi de Reconeixement al despatx d’economistes de l’any. A nivell estatal, ha estat un dels impulsors
de la Creació del Registre d’Economistes Assessors Fiscals del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya, i mem-
bre del seu consell directiu des de la seva creació.



hi ha força implicacions que no tindrien
perquè establir greuges comparatius.

Creu que tendim cap a l’harmonitza-
ció de la fiscalitat a escala europea?
Espero que així sigui, portem molts anys
en aquest camí, i s’avança molt, però len-
tament, jo entenc que hauria d’estar més
harmonitzada, tot i que no sigui fàcil. Fa
molts anys que es treballa, des del naixe-
ment de l’IVA, l’any 1986, intentant estu-
diar les compensacions internes entre
països, per poder arribar a una estabilitat
impositiva. Harmonitzar, però, no és fàcil,
s’han d’adaptar un munt de criteris des
dels més operatius, passant als més posi-
tivistes o a aquells més recaptadors, etc., i
per a cada país hi ha unes prioritats o al-
tres. Sigui com sigui, aquesta ha de ser la
tendència. 

Quines mesures fiscals creu que po-
drien afavorir les empreses per tal
d’afrontar la situació? Per exemple,
per poder garantir llocs de feina al
llarg d’aquest període de crisi?
Les mesures en funció de cada situació
poden ser unes o altres. És una bona me-
sura rebaixar un impost? Sembla, evident-
ment que sí, però també és lògicament
una pèrdua de recaptació per part de l’Ad-
ministració i tampoc estem en situació de
perdre recaptació. Per buscar eficiència,
una bona mesura per a l’empresa seria re-
baixar els costos fiscals, millorar així la si-
tuació empresarial si aquesta millora
representava una estabilitat en la situació
laboral. Altres mesures podrien anar enfo-
cades a agilitzar els terminis de pagament

per part de l’Administració i facilitar més el
sistema d’ajornaments dels deutes tributa-
ris per a les empreses que avui en dia
tenen moltes dificultats de finançament.

Està d’acord amb les polítiques fiscals
de rebaixada d’impostos que defensen
les grans associacions empresarials? 
Sí, hi estic d’acord. Des del REAF (Registre
d’Economistes Assessors Fiscals) estem
anant de la mà de patronals empresarials,
dia sí dia també, per anar a parlar amb les
Administracions. Hem mantingut reunions,
amb l’objectiu de defensar la posició de
l’empresariat català, que ja comença a
estar nerviós per trobar fórmules aptes per
afrontar aquesta situació. 

Des de la Comissió d’Assessors Fis-
cals s’ha impulsat un programa de
formació continuada que ha tingut
molt bona acollida entre els col·legiats.
Quines són les principals temàtiques
que es tracten? 
Hi ha força temes al llarg de tot l’any per-
què l’aposta que fem des de la Comissió
és que la formació es projecti a mitjà i llarg
termini per construir una bona base de co-
neixement. Sobre aquest programa de for-
mació a llarg termini, es projecten també
formacions que resolen problemàtiques la-
tents pròpies de cada moment. En aquests
moments, estem treballant molt en el Nou
Pla General Comptable i les seves incidèn-
cies en l’Impost de Societats.
I un altre tema que cada dia va a més per
la situació actual és el tema concursal. Està
creixent el nombre d’empreses que entren
en situació concursal i en aquest camí, són

nombroses les demandes en aquest àmbit
per tant és necessari estar al dia.

Al darrer Sopar dels Economistes, vostè
va rebre el reconeixement i agraïment
per part de la Junta de Govern, pels
seus 25 anys de col·laboració activa
amb el Col·legi d’Economistes. Què li ha
aportat professionalment tots aquests
anys com a col·legiat? 
Coneixement personal amb companys que
mai no tindré oportunitat d’agrair-los en la
forma que ho mereixen.
El meu mèrit a la Comissió d’Assessors Fis-
cals del Col·legi ha estat únicament saber
rodejar-me dels millors professionals i
amics, formant un equip molt ben avingut
i amb total disposició, on treballar ha estat
fàcil perquè des de l’inici, m’he sentit molt
a gust i ben acompanyant. 
A la vida professional, els Col·legis són im-
portants per fer xarxa, et dóna molt de su-
port i et permet compartir neguits o dubtes
amb companys de professió. En aquest
sentit de compartir i aprendre, penso que
estan sent molt valorades les Sessions Te-
màtiques de la Comissió d’Assessors Fis-
cals que se celebren al Col·legi, on una
persona afí a una matèria exposa un tema
d’actualitat, en aquell moment candent,
obtenint tots els assistents una bona infor-
mació.

Elvira García
Premsa Col·legi d’Economistes



La difícil conjuntura actual i prevista

– L’economia internacional viu moments difícils. La globalització ha estès la
crisi financera a tot el món, provocant una situació probablement sense pre-
cedents a la història. L’explosió de la bombolla immobiliària, un excessiu
endeutament familiar i empresarial, l’augment dels tipus d’interès, unes
pràctiques financeres poc ètiques i la manca d’un marc regulatori apropiat
per al sistema financer, entre d’altres, han situat les economies occiden-
tals al caire del col·lapse, i, el que és més important, han creat una greu
crisi de confiança.

– Aquesta crisi financera està afectant durament l’anomenada eco-
nomia real. En un entorn de manca de confiança i d’una reduïda liquiditat
financera, els sectors productius pateixen cruament la manca dels recursos
necessaris per cobrir les seves activitats corrents i els seus projectes d’in-
versió. Això està provocant un autèntic col·lapse de les empreses, que,
fins i tot, no poden donar resposta a les seves comandes. Un 86,8% dels
economistes creu que el problema més urgent que tenen les empreses és
l’accés al crèdit, seguit de la feblesa de la demanda (55,9%). Val a dir que
la crisi manifesta i intensifica problemes que ja afectaven les economies ca-
talana i espanyola, com per exemple el dèficit corrent, la inflació, l’endeu-
tament públic, els processos de deslocalització productiva, l’endeutament
extern o la productivitat.

– L’any 2008 l’economia catalana va experimentar un creixement d’un 0,9%,
davant el 3,6% del 2007, assolint un descens interanual d’un 0,6% en el
darrer trimestre. Cal destacar la davallada en la producció industrial d’un
7,8% en termes d’índex de producció industrial, així com la pujada de les ex-
portacions d’un 0,7% i el retrocés en les importacions d’un 3,7%. Per la
seva banda, l’ocupació va patir una caiguda d’un 0,5% i la taxa d’atur s’in-
crementà des del 6,5% del 2007 al 9,0% del 2008.

– La situació actual de l’economia catalana presenta un empitjorament
en comparació amb el 2008. L’enquesta Situació Econòmica que elabora
el Col·legi d’Economistes de Catalunya tres vegades l’any reflecteix aquest
panorama. La relativa a l’Hivern 2009, realitzada el passat mes de febrer,
mostra que un 95,4% d’economistes creu que la situació present de
l’economia catalana és pitjor que la de fa un any.

– Les previsions per a enguany i, fins i tot, el 2010 no indiquen un canvi subs-
tancial de tendència. De fet, un 80,6% dels economistes opina que l’e-
conomia catalana empitjorarà en el primer quadrimestre del 2009,
mentre que l’índex de confiança dels economistes se situarà en 2,98 sobre
un total de 10,00 a mitjan d’enguany. A més, un 47,8% dels economistes
preveu que la crisi durarà fins el 2010 i un 44,2% anticipa que s’allar-
garà més enllà d’aquest exercici.

– Atès que els recursos econòmics són limitats, seria bo estudiar com priorit-
zar la seva destinació i aplicació entre el curt i el mitjà i llarg termini. Cal
tenir present que la política econòmica ha de contemplar –i no pot
ignorar– l’equilibri entre el curt, el mitjà i el llarg termini.

Una política d’actuació a curt termini: contundent i urgent

– Davant d’aquest panorama, les accions preses pels diversos governs no
semblen acabar de donar resposta als problemes actuals i, molt menys, re-
dreçar la complicada situació. No obstant això, s’ha d’assenyalar que
l’apuntalament del sistema financer que estan fent molts governs dels paï-
sos occidentals és una mesura positiva, atès que està mantenint l’operati-
vitat del sistema.

– Davant la difícil conjuntura econòmica actual, la Junta de Govern estima
que és urgent emprendre mesures d’actuació amb dos objectius clars, que
són els següents:
– Incentivar la demanda interna, tant el consum com les inversions, en

base a la combinació de polítiques monetàries, fiscals i pressupostàries.
– Injectar liquiditat financera en l’economia, que arribi de manera efec-

tiva a les famílies i a les empreses.

– De manera específica, la Junta de Govern opina que les 10 mesures prio-
ritàries que cal prendre per fer front a l’actual crisi econòmica són
les següents:
– Condicionar els ajuts dirigits al sistema financer al restabliment del crèdit

a famílies i empreses, comptant amb la supervisió del Banc d’Espanya.
– Agilitzar i augmentar el volum de les inversions en infraestructures.
– Introduir un major volum de garanties/avals per al finançament empresa-

rial, i que siguin àgils pel que fa a la seva aplicació real.
– Reduir temporalment els impostos que poden ajudar més directament a

estimular el consum, com per exemple l’IRPF, tenint present, sempre, la
necessitat que això vagi acompanyat d’una reducció de la despesa pública
corrent, en consonància amb la intensitat de la crisi.

– Introduir canvis en la tributació encaminats a situar els tipus efectius
sobre l’impost de societats més a prop dels existents en altres països eu-
ropeus i en nivells que millorin la competitivitat empresarial, sense exce-
dir la mitjana comunitària (tributació especial pels beneficis reinvertits,
etc.).

– Reduir els costos de la flexibilitat existent en el mercat de treball, espe-
cialment encaminat a disminuir la precarietat laboral.

– Injectar ajuts específics per redimensionar i ajustar sectors estratègics
crítics (automoció, construcció, etc.), evitant que es mantingui un status
quo poc eficient i sobredimensionat, i establint objectius de productivitat
per als ajuts públics.

– Aplicar una moratòria temporal en el pagament d’impostos que ajudi al
finançament de les empreses a curt termini.

– Establir un sistema de bonificacions a les cotitzacions socials lligades al
manteniment de l’ocupació.

– Accelerar el pagament del deute que tenen les administracions públiques
amb el sector privat.

– Malgrat tot l’anterior, la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya té la seguretat que se superarà la crisi, encara que, certament, el
marc econòmic i financer que es crearà amb posterioritat a ella serà
diferent a l’existent en el passat. Entre d’altres, hem d’esperar:

Crisi econòmica: visió i propostes
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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– Una regulació, control i supervisió del sistema financer, que millori
la transparència i la confiança.

– Una creixent atenció dels poders públics als moviments financers
entre entitats financeres de dins i fora de Catalunya que tant poden
afectar el poder econòmic i financer del nostre país.

– Un nou calibratge del risc econòmic i financer, més ajustat i discri-
minatori.

– Un ajustament de l’estructura bancària i de les caixes d’estalvi,
així com de determinats sectors d’activitats, en particular la construcció.

– Una millor qualitat i fiabilitat de la informació economicofinancera
de les empreses i dels bancs i caixes d’estalvis, responent a criteris
de major fiabilitat.

– Una nova cultura social, més procliu a l’austeritat i l’estalvi i amb un
compliment fiscal solidari amb les càrregues que la crisi imposa.

Competitivitat i model de futur

– La crisi actual, d’arrels financeres i de conseqüències generalitzades, no
ha d’amagar els problemes reals que té Catalunya i que se centren
en la necessitat de dotar de competitivitat l’economia i de dissenyar
un model productiu exitós per al seu futur. Per tant, existeixen uns reptes
a llarg termini que les dificultats del curt termini no les han d’amagar. L’actual
crisi no ha d’apartar-nos de les fites estratègiques que tenim plantejades.
Hem de reprendre els nostres deures, que passen per generar un nou model
real capaç de crear valor i coneixement, que permeti superar l’actual, carac-
teritzat, entre d’altres, pel fet que Catalunya ha ocupat el 2008 pràcticament
el darrer lloc quant a creixement entre les comunitats espanyoles i ha frenat
el procés de convergència cap a les zones punteres europees. Per aquests
motius, és important reestructurar les fonts financeres de les adminis-
tracions públiques catalanes, la qual cosa facilitaria una política més
efectiva en infraestructures i en suport a les empreses. En especial, fa im-
prescindible el compliment del principi d’ordinalitat i que el model de finan-
çament representi per a Catalunya una reducció substancial de la distància
que manté actualment amb les comunitats autònomes de règim foral.

– L’atenció pel llarg termini passa per actuar sobre factors de competiti-
vitat reals, que són els de sempre i que demanen reformes profun-
des i polítiques actives. Alguns dels grans camps que han de ser objectius
d’aquestes són els següents:
– Les infraestructures econòmiques i de transports i comunicacions,

amb els següents principis bàsics que cal assolir:
– Planificació de llarg termini amb un horitzó de 25 anys i visió global/social

de les actuacions.
– Concertació institucional entre les administracions públiques a qualsevol

nivell.
– Gestió integral, sobre la base de l’eficiència i la rendibilitat social.

– L’ocupació i la formació, d’acord amb els principis següents:
– Fomentar la cultura emprenedora a la societat en el seu conjunt, en com-

binació amb les cultures específiques de flexibilitat, polivalència i rotació,
i formació permanent.

– Dignificar la figura dels autònoms en tots els sentits i millorar la imatge
social de les empreses.

– Millorar el sistema d’ensenyament.
– Introduir sistemes de gestió en el mercat de treball i, també, de manera

especial, en els centres d’ensenyament.
– Prestigiar i revaloritzar socialment la formació professional.
– Accentuar els esforços en matèria de formació contínua.
– Intensificar les vies de connexió entre el mercat de treball i l’ensenya-

ment, d’una banda, i la realitat empresarial, de l’altra, en tots dos sentits.
– L’empresa, la seva dimensió i internacionalització, en base al següent:

– Potenciar les petites i mitjanes empreses i aprofitar tots els avantatges
associats a un tipus de propietat familiar.

– Abordar la professionalització de les empreses petites i mitjanes.
– Dimensionar el teixit empresarial català, sobre la base de polítiques fis-

cals afavoridores de grans estructures, un sistema de finançament ade-
quat i unes legislacions que facilitin la successió i les aliances.

– Donar cobertura a les necessitats de contractació laboral existent en el
mercat de treball en segments d’especialització de grau mitjà.

– Intensificar accions d’impuls i suport a la internacionalització en sentit
ampli (comercial, implantació productiva, deslocalització d’activitat, trans-
ferència de tecnologia, etc.), sobretot de les petites i mitjanes empreses
per diverses vies (finançament, recursos humans, promoció, etc.).

– La innovació i la sostenibilitat, sobre la base dels següents principis:
– Fomentar la cultura de la innovació i la cultura de la qualitat, tant al món

empresarial com a les universitats.
– Impulsar una infraestructura tecnològica completa i moderna, que faci

front a les exigències del model de futur que Catalunya necessita.
– Revisar el sistema d’incentius a la innovació tant en l’àmbit científic com

en l’empresarial, potenciant la innovació amb un millor tractament fiscal
i administratiu, amb ajuts directes no discriminatoris i amb una major re-
lació entre les universitats i les empreses.

– Millorar la connexió entre la innovació universitària i la innovació empresarial.
– Introduir instruments d’avaluació contínua de la política d’innovació.
– Seguir impulsant la utilització i l’aplicació de les noves tecnologies per

part de la societat i de les empreses.
– Tot l’anterior requereix d’una societat que aprofundeixi i millori la tra-

dicional cultura empresarial catalana respecte del que ha significat
i caracteritzat en els darrers anys la prevalent al conjunt de l’Estat.
Així, per exemple:
– S’ha de continuar exigint allò que considerem just, especialment en l’àm-

bit del finançament de les nostres institucions de govern, per tal
que els seus dèficits no malmetin l’estructura productiva del país, però
pensant, en tot moment, que la sortida de la crisi depèn, fonamentalment,
de la nostra pròpia capacitat.

– Hem de tenir present que viure bé implica una sèrie de costos i l’as-
sumpció d’uns riscos, els quals moltes vegades han estat causa per
no tirar endavant projectes infraestructurals vitals per al futur de Cata-
lunya. No ens hem de deixar arrossegar pels efectes no desitjats que es
deriven de la “cultura del no”.

– Cal un posicionament futur dels polítics catalans que posi davant dels in-
teressos particulars els interessos del país, en benefici de tots.
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IRPF

RESOLUCIÓN DE 20 DE ENERO DE 2009 
(BOE 02-02-2009) [REF. CISS LE334110]
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por
muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que re-
sultarán de aplicar durante 2009 el sistema para valoración de
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación.

REAL DECRETO 73/2009, DE 30 DE ENERO 
(BOE 31-01-2009) [REF. CISS LE334106]
Sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia para el ejercicio
2009.

ORDEN EHA/396/2009, DE 13 DE FEBRERO 
(BOE 25-02-2009) [REF. CISS LE335788]
Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2008, se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen
los procedimientos de solicitud, remisión, modificación y con-
firmación o suscripción del borrador de declaración del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan
las condiciones generales y el procedimiento para la presenta-
ción de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se mo-
difican los anexos I y VI de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de
junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto
939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, en relación con las entidades de cré-
dito que prestan el servicio de colaboración en la gestión re-
caudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

ORDEN EHA/580/2009, DE 5 DE MARZO 
(BOE 12-03-2009) [REF. CISS LE336603]
Se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la
que se aprueban los modelos 130 y 131 para  la autoliquida-
ción de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectiva-
mente, a actividades económicas en estimación directa y a ac-
tividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de
declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen sim-
plificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determina el
lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en
materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de
26 de octubre.

SOCIEDADES

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 mer-
cados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de Es-
paña, de las entidades rectoras de los sistemas multilaterales
de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de
contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las socieda-
des que tengan la titularidad de todas las acciones de organis-
mos rectores de mercados secundarios oficiales y de sistemas
multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compen-
sación 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.

ORDEN JUS/206/2009, DE 28 DE ENERO 
(BOE 10-02-2009) [REF. CISS LE334511]
Se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Regis-
tro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a
su publicación.

GESTIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE DE 2008 
(BOE 10-02-2009) [REF. CISS LE334512]
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Se establecen las condiciones para el desarrollo de un procedi-
miento electrónico para el intercambio de ficheros entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y las entidades de
crédito, en el ámbito de las obligaciones de información a la
Administración tributaria relativas a extractos normalizados de
cuentas corrientes.

ORDEN EHA/455/2009, DE 26 DE FEBRERO
(BOE 28-02-2009) [REF. CISS LE336009]
Se aprueba la relación de valores negociados en mercados or-
ganizados, con su valor de negociación medio correspondiente
al cuarto trimestre de 2008, a efectos de la declaración infor-
mativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

IVA

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.

INSPECCIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 21 DE ENERO DE 2009 
(BOE 30-01-2009) [REF. CISS LE334033]
Dirección General de la AEAT
Se aprueban las directrices generales del Plan General de Con-
trol Tributario 2009.
• Otras materias afectadas: Recaudación Tributaria y Gestión

Tributaria.

NORMATIVA AUTONÓMICA

CATALUÑA

LEY 16/2008, DE 23 DE DICIEMBRE 
(BOE 26-01-2009) [REF. CISS LE332594]
De medidas fiscales y financieras
• Materias afectadas: IRPF, Sucesiones y donaciones, Trans-

misiones patrimoniales, Impuesto sobre la venta minorista de
hidrocarburos, Tasas autonómicas y Cánones autonómicos.
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Els articles apareguts a la premsa sobre la reforma que sembla que
necessita la Llei Concursal són poc concrets i no permeten
que ens fem una idea clara del que es pretén amb ella. De fet,
sembla que ni entre els ministeris de Justícia i Economia existeix
un consens suficient per afrontar-la. Les pressions dels diferents
agents (lobbies) discorren per camins molt concrets i moltes ve-
gades són contradictòries. No pretenem en aquest article incidir
sobre aquestes propostes, sinó reflexionar sobre el perquè de
les mateixes. Quin sentit té reformar una llei la primera reforma
de la qual va tardar més de setanta anys en consensuar-se, al
cap de poc més de quatre anys de funcionament? Per aquest
motiu, decidim trobar-nos en un ambient distès un grup d’eco-
nomistes administradors concursals per debatre sobre quina és
la nostra situació professional actual i com intuïm que seran els
propers mesos.

Comencem recordant com, després de la lectura de l’Exposició
de Motius, vam veure que l’esperit amb el qual va néixer la Llei
va il·lusionar els professionals del tractament de la crisi empre-
sarial ja que disposàvem (per fi) d’un instrument que vertade-
rament semblava útil per dotar de seguretat jurídica els nostres
processos de reconducció i agilitzar determinades negociacions
amb diferents agents econòmics i empresarials. Era una Llei
pensada per anticipar les reaccions davant la insolvència i pro-
tegir els interessos dels creditors intentant mantenir l’activitat
empresarial viable i salvaguardar els llocs de treball.

Mesos després tenim clar que la Llei no està aconseguint el seu
propòsit: els professionals que ens dediquem a administrar els
processos concursals al costat del jutge que ens nomena, som
fonamentalment enterradors d’empreses. Els jutjats del Mer-
cantil s’assemblen a grans tanatoris. Els jutges del Mercantil,
fastiguejats de certificar defuncions. Els secretaris, oficials, au-
xiliars… enfonsats en tones i tones de paper com si fossin mor-
talles… Els professionals del tractament de la crisi empresarial,
fugint a la mínima oportunitat de l’ús del concurs doncs no
aporta vertaderament una solució… Es resoldrà amb la reforma
que es pretén? Molt ens temem que no. De fet, ningú dels reu-
nits va pensar el contrari.

Així, què es pretén amb la reforma? Que els jutjats puguin se-
guir enterrant més còmodament? Que els administradors con-
cursals almenys cobrin pels enterraments que realitzin?

Aconseguirà aquesta reforma que es pugui reactivar la il·lusió
que es va dipositar en la Llei? Som escèptics davant d’aquesta
qüestió. Pensem que la proposta de reforma ha de partir del
Govern (pressionat, sí, però cal que parteixi d’ell). 

El mateix Govern que no confia en la utilitat de la Llei Concur-
sal. Les insolvències sistèmiques són tractades al marge del
poder judicial i s’intenta, al preu que sigui, evitar que determi-
nades corporacions insolvents es vegin obligades a resoldre la
seva situació per la senda concursal. Què és, sinó, el “rescat
nord-americà”? Què són, sinó, les subhastes pensades per re-
vitalitzar el sistema financer espanyol? Quin país europeu no
ha presentat algun tipus de pla de rescat?

Aquest factor de desconfiança determina de fet que la Llei, 
per molt rang que tingui, no deixi d’estar devaluada d’inici. 
I aquesta devaluació afecta tots els que hi intervenim: jutges,
administradors concursals, advocats i economistes.

Sempre serem un segon plat. L’empresari arriba fàcilment a la
conclusió: “si el Govern no ho soluciona, no superaré la meva

insolvència i hauré de sol·licitar el concurs”. L’espera de les aju-
des estatals allunya l’empresari de l’anticipació en el tractament
de la insolvència, sumint-lo en un pou del qual al final és com-
plicat sortir, i molt més complicat dins del marc en el qual es 
judicialitza el procés de reconducció a l’haver d’acollir-se ne-
cessàriament al concurs de creditors.

Després d’un llarg debat, considerem que la reforma de la Llei
Concursal hauria de començar per tractar prioritàriament
aquests dos punts:
– Hauria de contemplar el tractament de les ajudes estatals.
– Hauria de desjudicialitzar-se.

El primer dels punts permetria donar a la Llei la importància
que hauria de tenir.

Si per obtenir una ajuda estatal l’empresa hagués d’estar ne-
cessàriament declarada insolvent i quedar sota la tutela dels
jutges i administradors concursals, tots els contribuents esta-
rien més “tranquils” sobre el destí final dels seus impostos. I els
jutges i administradors concursals podrien prestigiar la profes-
sió per a la qual estan preparats, dotant de transparència el
procés d’ajudes. 

El segon dels punts és la seva necessària desjudicialització. El
control del procediment és imprescindible, però no pot conver-
tir-se en el seu botxí. 

Si els administradors concursals som capaços de prestigiar la
nostra professió donarem tranquil·litat i qualitat al procediment
i allunyarem els jutges del dia a dia del tractament de la insol-
vència, en què aquests no haurien de tenir altre paper que el de
garantir els drets de tots els agents implicats i fer-los complir les
seves obligacions en cas que no pretenguin atendre-les.

Aquests haurien de ser, sota la consideració dels reunits, els ob-
jectius fonamentals que caldria aconseguir amb la reforma.

No obstant, les propostes que s’endevinen en les filtracions que
apareixen en la premsa no són més que pedaços que pretenen
els diferents lobbies.

Però, quines  reformes intuïm? La dels bancs, perquè no els
perjudiqui si refinancien; la dels administradors concursals, per
garantir-se millor un dret a veure remunerada la seva activitat
professional (aquesta la desitgem); la de les administracions pú-
bliques, per obtenir més privilegis… tot això, sobre una infinitat
de cadàvers als quals, com carronyaires, escorxem per tal de
repartir-nos el poc que queda d’ells.

Derivem la nostra conversació cap a la nostra professió, tor-
nant-nos una mica més transcendents… estem aportant ver-
taderament alguna cosa útil per a la societat?

Els administradors concursals passem a substituir els rols que
els antics síndics i interventors tenien encomanats en suspen-
sions de pagaments i fallides. No és bo generalitzar, però ja que
la Llei Concursal ho va manifestar d’aquesta manera en l’Expo-
sició de Motius, aquesta substitució estava obligada per la poca
reputació de què gaudien els anteriors.

La reforma de la Llei Concursal(*)

* Nota de l’editor: aquest article va ser escrit abans de l’aparició
del Reial Decret que reformava la Llei Concursal. Aquesta serà
comentada en el proper article.
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Sota la nostra consideració, i sempre és complicat (i òbviament
esbiaixat) analitzar-nos a nosaltres mateixos, creiem que els ad-
ministradors concursals estem complint amb les obligacions di-
manants de la Llei Concursal, amb major o menor grau de
perfecció, però complint-les. Entenem que complementem la
tasca del jutge i del jutjat. En determinats casos, donem suport
al deutor en els seus interessos de continuar. En altres, pressio-
nem el deutor perquè maximitzi la capacitat de recuperació del
crèdit dels creditors. En definitiva intentem, a pesar de tots els
pesars, impulsar el procediment jurídic i resoldre el concurs en
benefici de tots els seus agents. Intentem aportar, amb la nostra
tasca, quelcom útil a la societat.

Sense el bon ofici dels administradors concursals els processos
no es resoldrien.

Hem dotat de major transparència a un sector professional.
Poques són les veus reals que denuncien comportaments opor-
tunistes en el tracte de la informació per part dels administra-
dors concursals en major benefici personal del que es deriva de
l’aplicació de l’aranzel. L’obertura del mercat professional al
donar entrada expressa a nous professionals, especialment en
l’entorn econòmic, i la creació dels jutjats del Mercantil, que
tenen un exprés seguiment dels nomenaments, han permès
incrementar la competència per a dita tasca professional. A
l’estar el preu taxat, aquest no és un factor a tenir en compte
en l’elecció del professional, amb la qual cosa es potencia l’e-
lecció per la qualitat dels professionals que intervenen en els
diferents processos.

És precisament l’aranzel, i concretant més, el seu cobrament,
una de les principals amenaces d’aquest mercat. El període
mitjà de cobrament del mateix que financem els que estem allí
reunits s’apropa gairebé als 400 dies. Tenint en compte els as-
pectes concrets del Reial Decret, no ens queda més que con-
cloure que els processos concursals actuals estan sent finançats
pels administradors concursals. No sembla que això sigui cohe-
rent amb l’esperit de la Llei i hauria de ser revisat amb la ma-

teixa importància que es tracti el càlcul del mateix. Esperem
que això es contempli en la Reforma.

Hem d’aconseguir que la LC guanyi prestigi i s’incrementi la
seva utilitat. Si no es respecta aquesta institució es poden donar
situacions, tals com (i cito casos reals comentats…) que des-
apareguin avions (?) i que no tinguem mecanismes per recla-
mar-los; que un únic deutor generi més de 130 milions d’euros
de deute i no tinguem capacitat per a responsabilitzar-lo; que
un auditor de la concursada estigui casat amb la persona física
representant de la societat que administra la concursada i que
no puguem aconseguir que aquesta actitud sigui més que re-
provada…

No té sentit que no puguem convèncer-nos que aquestes acti-
tuds empresarials generadores d’insolvència no puguin ser con-
trolades i gestionades per la Llei i que continuem discutint-nos
per no sé quina interpretació. Ens va agradar el següent exem-
ple: vegem un partit de futbol: 11 en cada equip, un àrbitre
(jutge) i dos jutges de línia (els advocats)… les grades de l’estadi
plenes de vociferants hooligans (els creditors)… en una inci-
dència del joc… falta sobre la línia de l’àrea! Tots els jugadors
reclamen en un sentit o altre (penal o fora de l’àrea) i… l’àrbitre
i els jutges de línia s’asseuen a discutir-ho… 2 anys!

Què passa amb els jugadors? Deixen el partit, perquè tenen fa-
mílies per atendre i han de continuar treballant. I el públic?
Doncs se’n va, perquè perd la il·lusió de saber què passarà amb
la falta, si serà gol o no… i dóna per perdut l’import de la seva
entrada. I els deixa sols, enmig del camp, discutint… Ah!, i
quan arriben a una conclusió, el Comitè de Competició (l’Au-
diència) la canvia. Fem del partit alguna cosa que generi ri-
quesa. No deixem que tot es mori i mantinguem entre tots la
il·lusió.

Reforma, sí, però que sigui útil.

Consell de Redacció d’EVE

Curs d’Administradors Concursals ‘09

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C

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

de Catalunya

Aquest nou curs d'accés a les llistes per a exercir d'administrador
concursal es realitza conjuntament entre el Col·legi d'Advocats de
Barcelona i el Col·legi d'Economistes de Cata lunya. Atès que en els
procediments concursals ordinaris es nomenen tres administradors
entre economistes i advocats, que figuren en les llistes d'accés, s'ha
cregut necessari realitzar-lo conjuntament ambdós Col·legis, degut
al fet que en aquests procediments ha de treballar-se en equip. És
per això que el curs s'imparteix amb una visió tant jurídica com
econòmica.
Aquest curs s'imparteix sobre la base d'un cas pràctic real. Les parts fo-
namentals d'un concurs de creditors, des de la perspectiva de l'admi-
nistració concursal, com són: l'anàlisi del pla de viabilitat i la proposta
de conveni, la preparació i gestió d'un pla de liquidació, la negociació

d'un expedient de regulació d'ocupació, etc. i, per descomptat, la pre-
paració de l'informe de l'administració concursal, amb la confecció
de l'inventari i de la llista de creditors com a peces bàsiques, s'exposen
amb referències a exemples reals de concursos en els quals han par-
ticipat alguns dels ponents com a administradors concursals. 
A l'assistent se li subministrarà una extensa informació pràctica i
una metodologia amb la finalitat que pugui exercir com a adminis-
trador concursal amb els coneixements mínims necessaris.

Professorat
Advocats i economistes de reconegut prestigi en el camp concur-
sal i tractament d'empreses en crisi.  Així mateix comptarem amb
la inestimable col·laboració dels Jutges Mercantils.
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L’auditoria informàtica com una fase més de l’auditoria de comptes
LA DEFINICIÓ I L’ABAST DEL PROCÉS

Segons l’ICAC, a partir de la Llei 19/1988, i les posteriors mo-
dificacions, l’auditoria de comptes és “l’activitat que, mitjan-
çant la utilització de determinades tècniques de revisió, té per
objectiu l’emissió d’un informe sobre la fiabilitat dels docu-
ments comptables auditats; no limitant-se, doncs, a la mera
comprovació que els saldos que figuren en les seves anotacions
comptables concorden amb els oferts en el balanç i en el
compte de resultats, ja que les tècniques de revisió i de verifi-
cació aplicades permeten, amb un alt grau de certesa i sense
la necessitat de refer el procés comptable en la seva totalitat,
donar una opinió responsable sobre la comptabilitat en el seu
conjunt i, a més, sobre altres circumstàncies que, afectant la
vida de l’empresa, no estiguessin recollides en dit procés.”

Seguint aquesta definició, la part del procés inclòs en l’àmbit de
l’auditoria de comptes denominat auditoria informàtica hauria
de confirmar els mateixos termes però en aquells processos en
què la informació de l’entitat auditada estigui total o parcial-
ment processada per sistemes informàtics.

COM ES POT MANIPULAR LA INFORMACIÓ GESTIONADA
PELS RECURSOS INFORMÀTICS

Fonamentalment, les instal·lacions informàtiques poden ser vul-
nerables en dos aspectes, manipulant la informació (les dades),
o violant els processos (l’operatòria).

Existeixen certs aspectes en l’empresa en què l’auditor pot re-
querir la col·laboració d’un expert informàtic per mitigar o eli-
minar riscos derivats del sistema d’informació. Alguns exemples
d’aquests aspectes generals dels quals l’auditor s’hauria de co-
brir són els següents:
– Que existeixen procediments per assegurar que la informació

no es pot manipular, creant, modificant o borrant dades, de
forma aliena als processos de les transaccions habituals.

– Que els processos informàtics no poden crear, en cap cas,
transaccions d’informació capaces de generar diferents resul-
tats dels propis per cada operació del negoci.

– Que les diferents classes d’actius informàtics que actuen en el
procés estan en situació de funcionar correctament, per no
desvirtuar el resultat de les operacions del negoci realitzades
mitjançant la seva utilització.

– Que existeixin processos de còpia, i còpies de la informació en
llocs adequats, perquè en cas de destrucció, o pèrdua total o
parcial de les dades, es pugui reconstruir íntegrament la infor-
mació original.

– Que existeixin recursos per detectar i impedir l’accés a la in-
formació, a qualsevol actiu informàtic, o als seus llocs d’em-
plaçament, a persones no autoritzades.

– Que les instal·lacions on resideixen els recursos informàtics, de
hardware, software i la documentació, així com els usuaris de
qualsevol tipus, reuneixin les condicions idònies per assegurar
el nivell de funcionament adequat.

– Que existeixen plans per a la continuïtat del negoci en cas
d’interrupció greu prolongada.

PARTICIPACIÓ DE L’AUDITOR INFORMÀTIC

En cas d’identificar-se algun dels aspectes anteriors com a riscos
per a l’empresa a auditar, la participació de l’expert informàtic
pot ser imprescindible per respondre amb fonament al risc. 
Per obtenir de l’auditoria informàtica els resultats deguts i amb
el nivell de coherència necessari, el procés ha de ser coordinat

conjuntament amb l’auditoria de comptes. És important apro-
fitar els coneixements que l’equip d’auditoria té de l’empresa,
si bé no ha de demorar-se la incorporació de l’auditor informà-
tic al desenvolupament del treball de camp o es podria incórrer
en una errònia planificació i disseny de procediments. Per això,
la intervenció de l’expert informàtic s’hauria de portar a terme
de seguida que s’adquireix el grau de coneixement suficient
per determinar quins són els cicles importants en l’empresa,
descriure els circuits administratius dels processos a verificar, el
tipus d’informació tractada, i en general aportar el coneixement
necessari perquè, amb la informació ja obtinguda, es pugui dis-
senyar, per part de l’auditor informàtic, l’entorn de les proves
de verificació en els casos que convingui.

INFORME DE RESULTATS

Com un document més dels papers de treball de l’auditor, l’ex-
pert informàtic hauria d’emetre un informe o memoràndum
amb el resultat dels processos de verificació realitzats, els con-
trols analitzats, les mostres utilitzades, les deficiències compro-
vades, els punts crítics de la instal·lació detectats i, si escau, les
recomanacions per superar les mancances existents. Aquest
tipus de recomanacions aporta un alt grau de valor afegit a la
comunicació de debilitats a la gerència de l’entitat, obtenint el
reconeixement de la mateixa.

José Manuel Solans
Horwath Auditors

Documentació tècnica del REA
El Comitè de Normes i Procediments del REA ha modificat
o emès els següents documents sobre aspectes d’interès i
actualitat per als economistes auditors:
– S’ha actualitzat la Circular Tècnica núm. 4, sobre la nova

redacció dels informes d’auditoria. La circular 4 original
es va emetre el 8 d’octubre, amb anterioritat a la publicació
de la consulta núm. 1 del BOICAC 75, amb l’objectiu que
els economistes auditors disposessin d’una guia per a l’e-
missió dels informes d’auditoria corresponents a l’exercici
2008. Atès que la consulta de l’ICAC presenta alguna di-
ferència en la redacció, principalment en el paràgraf d’èm-
fasi, amb relació a l’anterior Circular Tècnica, aquesta s’ha
adaptat al text definitiu proposat per l’ICAC.

– S’ha modificat la Recomanació Tècnica núm. 2 de “In-
cidència dels canvis comptables en l’informe d’audi-
toria”. A conseqüència de les modificacions introduïdes
pel PGC del 2007 en relació al del 1990, ha estat neces-
sari modificar la Recomanació Tècnica 2a per adaptar-la
a les noves normes de registre i valoració, principalment
per allò establert per la NV 22a.

– S’ha publicat la Circular Tècnica núm. 5: “Els riscos de
l’auditoria en temps de crisi”. Aquest document tracta,
principalment, dels riscos d’auditoria derivats de la crisi
amb relació al principi d’empresa en funcionament, al risc
d’irregularitats en els estats financers i als riscos derivats
de la valoració dels actius, entre d’altres. L’enfocament
del document és eminentment pràctic, orientant l’econo-
mista auditor tant en la identificació dels riscos (risc de
frau inclòs) com suggerint procediments que es podrien
efectuar per donar resposta a aquests.
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ACTIU

A) Actiu no corrent Nota 2008

I. Immobilitzat intangible 5 2.209,50

Aplicacions informàtiques 2.209,50

III. Immobilitzat material 6 9.592.206,99

Terrenys i construccions 9.190.900,73

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 84.956,51

Immobilitzat en curs i avançaments 316.349,75

IV. Inversions financeres a llarg termini 7 5.429,99

Instruments de patrimoni 4.290,50

Altres actius financers 1.139,49

Total actiu no corrent 9.599.846,48

B) Actiu corrent

II. Existències 14.870,32

IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7 140.268,33

Clients per vendes i prestació de serveis 87.848,53

Altres deutores 52.419,80

VII. Inversions financeres a curt termini 7 3.000,00

Altres actius financers 3.000,00

VII. Periodificacions a curt termini 2.432,82

IX. Efectiu i altres actius líquids equivalents 127.290,22

Total actiu corrent 287.861,69

TOTAL ACTIU 9.887.708,17

PASSIU

A) Patrimoni net Nota 2008

A-1. Fons propis 3.963.480,49

I. Fons social 9 3.353.495,57

IV. Excedent de l’exercici 3 609.984,92

Total patrimoni net 3.963.480,49

C) Passiu corrent

III. Deutes a curt termini 8 5.606.704,58

Deutes amb entitats de crèdit 706.005,08

Altres passius financers 4.900.699,50

VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8 255.182,27

Proveïdors 126.373,49

Altres creditors 128.808,78

VII. Periodificacions a curt termini 62.340,83

Total passiu corrent 5.924.227,68

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 9.887.708,17

Balanç de situació al tancament de l’exercici 2008 (expressat en euros)
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Compte de pèrdues i guanys corresponent
a l’exercici acabat el 31 de desembre 2008
(expressat en euros)

Nota 2008

1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 2.559.466,92

a) Ingressos per quotes 1.023.020,54

b) Ingressos entitats relacionades 14 26.925,43

c) Revista Econòmica de Catalunya 1.852,29

d) Formació 1.367.142,86

e) Serveis col·legials 81.951,01

f) Ingressos per activitats 58.574,79

6. Aprovisionaments 11 (121.521,60)

7. Altres ingressos d’explotació 280.705,95

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 43.605,95

b) Subvencions d’explotació incorporades 
al resultat de l’exercici

b.1) Ingressos de patrocinadors i col·laboradors 12 195.400,00

b.2) Subvencions 13 41.700,00

8. Despeses de personal (561.292,18)

a) Sous, salaris i assimilats (446.766,14)

b) Càrregues socials 11 (114.526,04)

9. Altres despeses d’explotació (1.500.794,24)

a) Serveis exteriors 11 (1.468.247,79)

b) Tributs (8.183,65)

c) Pèrdues, deteriorament i variació  
de provisions per operacions comercials 11 (24.362,80)

10. Amortització de l’immobilitzat (56.679,44)

A) Resultat d’explotació 599.885,41

14. Ingressos financers 12.297,09

15. Despeses financeres (2.197,58)

B) Resultat financer 10.099,51

C) Resultat abans d’impostos 609.984,92

D) Excedent de l’exercici 609.984,92

NOTA NÚM. 1

INFORMACIÓ GENERAL

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

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

NOTA NÚM. 2

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel
Els comptes anuals estan formats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i
guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la present memòria, formant el
conjunt de totes elles una unitat. Els comptes anuals adjunts han estat preparats
a partir dels registres comptables del Col·legi a 31 de desembre de 2008, havent-se
aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable, i tenint en compte els
criteris establerts en les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat per a
les entitats sense afany de lucre aprovat pel Reial Decret 776/1998, de 30 d’abril, en
la mesura que aquests no s’oposin al Reial Decret 1515/2007 pel qual s’aprova el
Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i d’acord amb l’establert
a la Disposició transitòria sisena de l’esmentat Reial Decret, de manera que mos-
tren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del CEC.

b) Principis comptables
En la confecció dels comptes anuals s’han aplicat els principis comptables,
generalment acceptats, continguts en el Codi de Comerç i en les normes d’a-
daptació del Pla General de Comptabilitat per a les entitats sense afany de
lucre que a continuació es relacionen: d’empresa en funcionament, de regis-
tre, de preu d’adquisició, de correlació d’ingressos i despeses, de no compen-
sació, d’importància relativa, d’uniformitat i de meritació, en la mesura que
aquests no s’oposin al Reial Decret 1515/2007.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
No hi han supòsits clau sobre el futur, així com altres dades rellevants sobre
l’estimació de la incertesa en la data de tancament de l’exercici, que comportin

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre
de 2008 (expressat en euros) 

Fons social Resultats de l’exercici anterior Resultat de l’exercici TOTAL

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2008 2.931.767,90 421.727,67 3.353.495,57

I. Resultat del compte de pèrdues i guanys 0,00 0,00 609.984,92 609.984,92

II. Ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

III. Operacions amb socis o propietaris 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net 421.727,67 (421.727,67) 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DE L’ANY 2008 3.353.495,57 0,00 609.984,92 3.963.480,49
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un risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius
i passius en l’exercici següent.
No hi ha canvis d’estimacions comptables que siguin significatius i que afectin
l’exercici actual o que s’espera que puguin afectar els exercicis futurs.
No es té constància de l’existència d’incerteses importants, relatives a esde-
veniments o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la pos-
sibilitat que l’empresa segueixi funcionant normalment. Els Comptes Anuals
s’han elaborat sota el principi d’empresa en funcionament.

d) Comparació de la informació
La Junta de Govern del Col·legi, d’acord amb la Disposició transitòria tercera
del Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla Ge-
neral de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, no presenta les xifres
comparatives amb les de l’exercici anterior.
Tal com s’estableix en la Disposició transitòria tercera del Reial Decret
1515/2007, s’ha incorporat en la present memòria la nota 17 “aspectes deri-
vats de la transició a les noves normes comptables”, que inclou una explicació
de les principals diferències entre els criteris comptables aplicats en l’exercici
anterior i l’actual, així com la quantificació de l’impacte que produeix aquesta
variació de criteris comptables en el patrimoni net de l’Entitat, incloent una
conciliació referida a la data del balanç d’obertura. 

e) Agrupació de partides
Els comptes anuals no tenen cap partida que s’hagi agrupat en el balanç, en
el compte de pèrdues i guanys o en l’estat de canvis en el patrimoni net.

f) Elements recollits en diverses partides
Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del balanç.

g) Canvis en criteris comptables
No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables en el present
exercici, excepte els deguts a l’aplicació del Reial Decret 1515/2007, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mit-
janes Empreses, seguint les regles de la disposició transitòria primera i segona.

h) Correcció d’errors
No s’han produït ajustaments per correcció d’errors en el present exercici.

NOTA NÚM. 3

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT

La Junta de Govern del Col·legi, proposarà a l’Assemblea Ordinària de Col·le-
giats, l’aplicació del superàvit de 609.984,92 e al Fons social. 

NOTA NÚM. 4

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya en l’elaboració dels seus comptes anuals per a l’exercici
anual tancat el 31 de desembre de 2008 han estat les següents:

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

b) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza segons el seu cost d’adquisició. Els
costos d’ampliació, modernització o millores que representin un augment de
la productivitat, de la capacitat o eficiència, o un perllongament de la vida útil
dels béns, es capitalitzen com un major cost dels béns corresponents. Els béns
i elements retirats, tant si es produeix com a conseqüència d’un procés de
modernització com per una altra causa, es comptabilitzen donant de baixa els
saldos que presenten en els corresponents comptes d’actiu i d’amortització
acumulada.
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de
la vida útil es registren com a despesa de l’exercici.
En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per
estar en condicions d’ús, s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció
les despeses financeres que s’hagin meritat abans de la posada en condicions
de funcionament de l’immobilitzat material i que hagin estat girades pel pro-
veïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè, espe-
cífic o genèric, directament atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció.
L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es calcula en relació a la
vida útil estimada dels diferents elements que és la següent:

Tipus d’elements
Anys

Construccions 33

Altres instal·lacions 12,5

Utillatge i mobiliari 10

Equipament informàtic 4

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

d) Actius i passius financers
Els actius i passius financers es reconeixen en el balanç quan l’Entitat es con-
verteix en una part obligada del contracte o negoci jurídic, conforme a les
disposicions del mateix.
A efectes de la seva valoració es classifiquen en categories.

Categories d’actius financers
1. Actius financers a cost amortitzat
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel
seu cost, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada
més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i
que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com els avançaments i crè-
dits al personal i les fiances es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de
no actualitzar el fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte
de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
No obstant això, els crèdits amb venciment no superior a un any que s’ha va-
lorat inicialment pel seu valor nominal es continuen valorant per aquest im-
port, llevat que s’hagin deteriorat.
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió es reconeixen
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.
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2. Actius financers a cost
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment per seu
cost, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els
costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. Posteriorment, els
actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost. 
Les correccions valoratives per deteriorament i la seva reversió es reconeixen
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.

Categories de passius financers
1. Passius financers a cost amortitzat
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel
seu valor cost, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació re-
buda ajustada pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no
tinguin un tipus d’interès contractual, així com les fiances, es valoren pel seu valor
nominal quan l’efecte de no actualitzar el fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren
pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte
de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que s’ha valorat
inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per l’import esmentat.

f) Impost sobre Societats
El Col·legi d’Economistes està parcialment exempt de l’Impost sobre Societats.
Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts durant l’exercici de les
activitats classificades com a econòmiques i els rendiments obtinguts per la
cessió o increment de patrimoni, excepte quan són susceptibles de reinversió.
El tipus de gravamen aplicable a les operacions no exemptes és del 25%.
L’impost corrent és la quantitat que satisfà l’Entitat com a conseqüència de les li-
quidacions fiscals de l’impost o impostos sobre el benefici relatives a un exercici.
Les diferències temporànies són les derivades de la diferent valoració, comptable
i fiscal, atribuïda als actius, passius i determinats instruments de patrimoni propi
de l’empresa, en la mesura que tinguin incidència en la càrrega fiscal futura.
Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que s’es-
pera pagar o recuperar.
Els actius i passius per impost diferit es valoren segons els tipus de gravamen
esperats en el moment de la seva reversió.
La despesa o ingrés per impost sobre beneficis de l’exercici comprèn la part
relativa a la despesa o ingrés per l’impost corrent i la part corresponent a la
despesa o ingrés per l’impost diferit.

g) Ingressos i Despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en relació al corrent real de béns i de
serveis que els originen i amb independència del corrent monetari o financer
que se’n derivi.

h) Subvencions
Les subvencions i donacions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable
de l’import concedit. La seva imputació a resultats s’efectua atenent a la seva fi-
nalitat. Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar
els dèficits d’explotació s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es conce-
deixin, excepte si es destinen a finançar dèficit d’explotació d’exercicis futurs, cas
en què s’imputen en els esmentats exercicis; quan es concedeixen per finançar
despeses específiques, s’imputen com a ingressos en el mateix exercici en què es
meriten les despeses que estiguin finançant; els imports monetaris que es reben
sense assignació a una finalitat específica s’imputen com a ingressos de l’exercici
en què es reconeixen; quan es reben per adquirir actius de l’immobilitzat intan-
gible o material s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació
a l’amortització efectuada en aquest període per als elements esmentats.

NOTA NÚM. 5

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

En l’exercici 2008 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat intan-
gible han estat els següents (en euros):

Saldo Altes/
Baixes

Saldo
inicial dotació final

Aplicacions informàtiques 26.748,46 0,00 0,00 26.748,46

Amortització acumulada (22.636,81) (1.902,15) 0,00 (24.538,96)

Valor net comptable 4.111,65 (1.902,15) 0,00 2.209,50

A 31 de desembre de 2008 existeixen béns totalment amortitzats que encara
estan en condicions d'ús, per un import de 19.139,81 e.

NOTA NÚM. 6

IMMOBILITZAT MATERIAL

En l’exercici 2008, els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat material
han estat els següents (en euros):

Saldo Entrades/
Baixes

Saldo
inicial dotacions final

Terrenys i béns 
naturals 8.568.051,56 –– –– 8.568.051,56

Construccions 764.885,97 –– –– 764.885,97

Altres 
instal·lacions 167.413,33 –– –– 167.413,33

Mobiliari 162.737,28 –– –– 162.737,28

Equips 
informàtics 69.297,01 –– –– 69.297,01

Construccions 
en curs –– 316.349,75 –– 316.349,75

Total cost 9.732.385,15  316.349,75 0,00 10.048.734,90

Amortització acumulada

Construccions 119.090,28 22.946,52 –– 142.036,80

Altres 
instal·lacions 112.904,19 12.946,29 –– 125.850,48

Mobiliari 114.372,49 11.831,71 –– 126.204,20

Equips 
informàtics 55.383,78 7.052,65 –– 62.436,43

Total amortització
acumulada 401.750,74 54.777,17 – 456.527,91

Valor net 
comptable 9.330.634,41  261.572,58            – 9.592.206,99

L’addició de 316.349,75 e correspon a la construcció en curs de l’immoble
on s’ubicarà la nova seu social del Col·legi i inclou 26.623,24 e de despeses
financeres activades.
A 31 de desembre de 2008 existeixen bens totalment amortitzats que encara
estan en condicions d'ús, per un import de 140.990,53 e. 

Informatiu de l’economista núm. 126 Pàg. 25



NOTA NÚM.7

ACTIUS FINANCERS

Les categories i classes d’actius financers a 31 de desembre de 2008 són:

Instruments financers a llarg termini
Instruments Crèdits derivatsCategories
de patrimoni i altres

TOTAL

A cost amortitzat:
Fiances constituïdes 1.139,49 1.139,49

A cost: Accions 4.290,50 4.290,50

Total 4.290,50 1.139,49 5.429,99

Instruments financers a curt termini
Crèdits derivatsCategories

i altres
TOTAL

A cost amortitzat:
Clients 87.848,53 87.848,53

Altres deutors 52.419,80 52.419,80

Dipòsits constituïts 3.000,00 3.000,00

Total 143.268,33 143.268,33

Altres deutors 
El saldo d’aquest epígraf es compon de (en euros):

Import

Deutors per subvencions d’organismes públics 17.750,00

REA 12.961,75

Administracions Públiques 8.208,05

Altres 13.500,00

Total 52.419,80

NOTA NÚM. 8

PASSIUS FINANCERS 

Les categories i classes de passius financers a 31 de desembre de 2008 són:

Instruments financers a curt termini
Deutes amb entitats DerivatsCategories

de crèdit i altres
TOTAL

A cost amortitzat:
Pòlissa de crèdit 706.005,08 706.005,08

Proveïdors d’immobilitzat 4.896.793,00 4.896.793,00

Dipòsits rebuts 3.906,50 3.906,50

Proveïdors 126.373,49 126.373,49

Altres creditors 128.808,78 128.808,78

Total 706.005,08 5.155.881,77 5.861.886,85

El saldo a pagar de 4.896.793,00 e, que té venciment el 16 de gener de 2009,
correspon a la part pendent per la compra del terreny per la nova seu del CEC.
El saldo a pagar de 706.005,08 e correspon a la part disposada d’una pòlissa
de crèdit que té venciment el 10 d’abril de 2009 i un límit de 1.500.000,00 e.

NOTA NÚM. 9

FONS SOCIAL

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

NOTA NÚM. 10

SITUACIÓ FISCAL

El Col·legi té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables durant el pe-
ríode legal no prescrit, és a dir, pels quatre darrers exercicis. En opinió de la Junta
de Govern s’estima que no poden esdevenir passius contingents de significació.
Els saldos amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2008 són
els següents (en euros):

Deutors Creditors

IVA (4t TRIM) –– 629,61

Impost Societats 8.208,05 ––

IRPF (4t TRIM) –– 36.226,72

Seguretat Social –– 10.801,33

Total 8.208,05 47.657,66

Les bases imposables negatives d’exercicis anteriors pendents de compensan-
ció a 31 de desembre de 2008 són de 476.202,83 e.
La conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’Impost sobre
Societats de l’exercici 2008 és la següent:

Resultat comptable de l’exercici 609.984,92

Augments Disminucions

Diferències permanents:

Resultats exempts 560.700,59 (1.049.945,97)

560.700,59 (1.049.945,97)

Compensació de bases imposables negatives (120.739,54)

Base imposable 0,00

NOTA NÚM. 11

INGRESSOS I DESPESES

Aprovisionaments
El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2008 es desglossa com segueix: 

Euros

Compres 122.840,66

Variació d’existències (1.319,06)

Total 121.521,60

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

Pàg. 26 Informatiu de l’economista núm. 126



Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2008 es desglossa com segueix:

Euros
Baixes col·legials per morositat 24.362,80

Total 24.362,80

Serveis exteriors
El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2008, és el següent (en euros):

Import
Assignacions i òrgans corporatius 45.004,46

Lloguers 107.368,70

Reparacions i conservació 67.611,16

Serveis professionals 547.201,81

Comunicacions 238.896,00

Impressió i disseny 183.335,19

Actes de clausura i reunions 100.946,63

Publicitat, promoció i atencions 65.509,51

Subministraments 37.161,67

Altres serveis 75.212,66

Total 1.468.247,79

NOTA NÚM. 12

INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS 

Les quantitats rebudes de patrocinadors i col·laboradors amb objecte de con-
tribuir a la realització de les finalitats de l’activitat pròpia del Col·legi ascen-
deixen a 195.400,00 e.

NOTA NÚM. 13

SUBVENCIONS 

Les subvencions a l’explotació meritades durant l’exercici 2008, aplicades a fi-
nançar l’activitat pròpia del Col·legi, han estat concedides pels següents or-
ganismes públics (en euros):

Import
Diputació 10.600,00

Generalitat 15.500,00

Servei Català de la Salut 5.000,00

Ajuntament de Barcelona 10.600,00

Total 41.700,00

NOTA NÚM. 14

OPERACIONS AMB ENTITATS RELACIONADES

Saldos amb entitats relacionades
El saldo a cobrar del REA és de 12.961,75 e i el saldo a pagar al Consejo Ge-
neral de Colegios de Economistas de Espanya és de 10.260,68 e.

Operacions amb entitats relacionades
Els ingressos del Registro de Economistas Auditores (REA) durant l’exercici
2008 han estat de 26.925,43 e, per l’aportació del 25% de les persones que
són membres de les dues entitats.
Les despeses de Consejo General de Colegios de Economistas de España, du-
rant l’exercici 2008 han estat de 45.004,46 e, corresponent a l’assignació en
base a la quota trimestral aprovada pel Pleno del Consejo.

NOTA NÚM. 15

ALTRA INFORMACIÓ

Nombre d’empleats
A 31 de desembre de 2008, la plantilla mitjana era de 18 persones, distribuïdes
de la manera següent:

Categoria Número Homes Dones
Gerent 1 0 1

Tècnics 5 2 3

Administració 12 3 9

Total 18 5 13

Codi de conducta
El dia 17 de febrer de 2005, la Junta de Govern del Col·legi va decidir implantar
el codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre establert en la Reso-
lució de 19 de desembre de 2003 del Consell de Govern del Banc d’Espanya. 
Retribucions de la Junta i als auditors
Els imports meritats per la realització de l’auditoria d’aquests comptes anuals
i per altres serveis són de 5.132,40 e i 371,00 e, respectivament.
Els membres de la Junta de Govern del Col·legi no reben cap tipus de retribu-
ció com a conseqüència del desenvolupament del seu càrrec.

NOTA NÚM. 16

FETS POSTERIORS

En data 16 de gener de 2009, el Col·legi ha signat una escriptura de préstec
hipotecari sobre quatre finques de la seva propietat , situades a Girona, Lleida
Tarragona i Barcelona (Via Augusta - Plaça Gal·la Placídia), i per un capital de
6.400.000,00 e, destinat entre d’altres al pagament pendent a 31 de desembre
de 2008 de 4.896.793,00 e amb venciment el 16 de gener de 2009, derivat de
l’adquisició del solar que serà la nova seu del Col·legi. El préstec hipotecari té
venciment el 31 de gener de 2013.

NOTA NÚM. 17

ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES 
COMPTABLES

La transició a les noves normes comptables no ha generat una variació en el
patrimoni net de l’Entitat a l’1 de gener de 2008 entre les normes d’adaptació
al  Pla General de Comptabilitat  per a entitats sense afany de lucre i l’aprovat
pel Reial Decret 1515/2007. D’acord amb la Disposició transitòria tercera del
Reial Decret 1515/2007, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Pla General
de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, s’adjunta el balanç i el compte
de pèrdues i guanys inclosos en els comptes anuals de l’exercici anterior.
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ACTIU

B) Immobilitzat 2007 2006

II. Immobilitzacions immaterials 4.111,65 6.013,80

Aplicacions informàtiques 26.748,46 26.748,46

Amortitzacions –22.636,81 –20.734,66

III. Immobilitzacions materials 9.330.634,41 1.761.699,77

Terrenys i béns naturals 8.568.051,56 955.807,20

Edificis 764.885,97 780.337,33

Altres instal·lacions 167.413,33 156.896,43

Mobiliari i estris 162.737,28 150.874,47

Equips informàtics 69.297,01 82.650,40

Amortització –401.750,74 –364.866,06

IV. Immobilitzacions financeres 5.429,99 305.417,97

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

Valors de renda fixa 0,00 300.000,00

Dipòsits i fiances constituïts 
a llarg termini 1.139,49 1.127,47

Total immobilitzat 9.340.176,05 2.073.131,54

D) Actiu circulant

II. Existències 14.551,26 16.925,37

III. Deutors 192.770,16 277.510,45

Clients per vendes i prestació de serveis 141.752,63 75.181,47

Entitats relacionades deutores 11.900,00 3.105,02

Deutors diversos 30.632,73 196.623,26

Administracions públiques 8.484,80 2.600,70

IV. Inversions financeres temporals 3.000,00 305.724,10

Interessos a cobrar 0,00 2.722,08

Imposicions a curt termini 0,00 300.000,00

Dipòsits constituïts a curt termini 3.000,00 3.002,02

VI. Tresoreria 1.030.576,07 454.982,38

VII. Ajustaments per periodificació 0,00 252,14

Total actiu circulant 1.240.897,49 1.055.394,44

Total general 10.581.073,54 3.128.525,98

PASSIU

A) Fons propis 2007 2006

I. Fons Social 2.931.767,90 2.533.077,96

VI. Pèrdues i guanys 421.727,67 398.689,94

Total fons propis 3.353.495,57 2.931.767,90

D) Creditors a llarg termini

IV. Altres creditors 6.896.793,00 0,00

Altres deutes 6.896.793,00 0,00

Total creditors a llarg termini 6.896.793,00 0,00

E) Creditors a curt termini

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

IV. Creditors comercials 143.332,96 117.332,66

V. Creditors no comercials 67.982,01 57.700,58

Administracions públiques 49.075,77 38.604,06

Remuneracions pendents de pagament 14.835,00 14.874,50

Fiances i dipòsits a curt termini 4.071,24 4.222,02

VII. Ajustaments per periodificació 119.470,00 21.724,84

Total creditors a curt termini 330.784,97 196.758,08

Total general 10.581.073,54 3.128.525,98

Balanços de situació a 31 de desembre (expressat en euros)

Pàg. 28 Informatiu de l’economista núm. 126



DEURE

A) Despeses 2007 2006

1. Consums de mercaderies 65.580,72 61.924,98

2. Despeses de personal 508.583,86 490.681,12

a) Sous i salaris 407.373,70 394.114,70

b) Càrregues socials 101.210,16 96.566,42

3. Dotacions per amort. d’immobilitzat 56.304,62 53.060,04

4. Variació de provisions de tràfic 13.233,50 14.295,15

5. Altres despeses d’explotació 1.338.101,65 1.165.159,15

I. Superàvit d’explotació 390.851,72 282.961,74

6. Despeses financeres 1.916,32 831,08

II. Resultats financers positius 33.068,07 26.680,80

III. Superàvit de les activitats ordinàries 423.919,79 309.642,54

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

12. Despeses extraordinàries 300,33 3.715,35

13. Despeses i pèrdues d’altres exercicis 3.048,90 0,00

IV. Resultats extraordinaris positius 0,00 89.047,40

V. Superàvit abans d’impostos 421.727,67 398.689,94

14. Impost sobre societats 0,00 0,00

VI. Superàvit de l’exercici 421.727,67 398.689,94

HAVER

B) Ingressos 2007 2006

1. Import net de la xifra de negoci 2.372.656,07 2.068.082,18

A. Ingressos d’explotació 1.175.960,86 1.108.157,23

a) Ingressos per quotes 965.408,54 926.855,25

b) Ingressos de patrocinadors 
i col·laboradors 169.452,32 140.201,98

c) Subvencions 41.100,00 41.100,00

B. Altres ingressos d’explotació 1.154.943,83 912.859,53

a) Revista Econòmica de Catalunya 1.986,20 1.990,60

b) Formació 1.060.940,10 811.061,44

c) Serveis col·legials 46.703,53 43.911,49

d) Ingressos per activitats 45.314,00 55.896,00

C. Altres ingressos 41.751,38 47.065,42

2. Ingressos financers 34.984,39 27.511,88

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

7. Ingressos extraordinaris 314,11 32,93

8. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 879,00 4.762,18

IV. Resultats extraordinaris negatius 2.192,12 0,00

Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre 
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NOTA NÚM. 18

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (EN EUROS)
TOTAL PRESSUPOST ORDINARI

Realitzat Pressupostat Realitzat PressupostatDESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material 121.521,60 60.970,00 23.572,96 0,00
609 "Rappels" per compres 0,00 0,00 0,00 0,00

Total compres de material 121.521,60 60.970,00 23.572,96 0,00
62 Serveis exteriors:

620 Assignacions òrgans corporatius 45.004,46 50.160,65 45.004,46 50.160,65
621 Lloguers 107.368,70 55.627,60 8.831,09 7.860,60
622 Reparacions i conservació 67.611,16 56.161,68 49.201,29 54.661,68
623 Serveis professionals 547.201,81 438.859,78 89.632,58 110.672,40
624 Comunicacions 238.896,00 158.580,09 44.613,30 32.573,00
625 Impressió i disseny 183.335,19 166.476,00 51.336,81 52.375,00
626 Reunions i actes especials 100.946,63 87.293,88 30.997,42 25.134,03
627 Publicitat, promoció i atencions 65.509,51 63.424,51 34.458,78 36.851,51
628 Subministraments 37.161,67 31.913,00 26.002,55 24.203,00
629 Altres serveis 75.227,27 81.857,67 30.988,50 49.525,84

Total serveis exteriors 1.468.262,40 1.190.354,86 411.066,78 444.017,71
63 Tributs:

630 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Altres tributs 11.006,98 10.501,00 7.878,06 7.501,00
634 Ajustaments negatius imposició indirecta -2.823,33 1.500,00 -2.823,33 1.500,00

Total tributs 8.183,65 12.001,00 5.054,73 9.001,00
64 Despeses de personal:

640 Sous i salaris 446.766,14 491.720,00 226.799,21 247.970,00
641 Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Seguretat social a càrrec empresa 114.526,04 142.596,79 59.151,13 71.909,29

Total despeses al personal 561.292,18 634.316,79 285.950,34 319.879,29
65 Altres despeses de gestió

650 Baixes col·legials per morositat 24.362,80 13.000,00 24.362,80 13.000,00
Total altres despeses de gestió 24.362,80 13.000,00 24.362,80 13.000,00

66 Despeses financeres:
662 Interessos de deutes 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Diferencies negatives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
669 Despeses financeres 2.197,58 1.000,00 1.675,41 1.000,00

Total despeses financeres 2.197,58 1.000,00 1.675,41 1.000,00
67 Pèrdues i despeses excepcionals:

671 Pèrdues procedents immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Despeses excepcionals 0,00 6.106,00 0,00 0,00
679 Despeses exercicis anteriors 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Total pèrdues i despeses excepcionals 0,00 7.106,00 0,00 1.000,00
68 Dotacions amortitzacions:

680 Amortització immobilitzat intangible 1.902,15 0,00 1.902,15 0,00
681 Amortització immobilitzat material 54.777,29 53.912,07 52.755,41 51.791,00

Total dotacions amortitzacions 56.679,44 53.912,07 54.657,56 51.791,00
69 Dotacions a les provisions:

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

Total dotacions a les provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Total despeses 2.242.499,65 1.972.660,72 806.340,58 839.689,00

INGRESSOS:
70 Ingressos d'explotació:

700 Quotes col·legials 1.023.020,54 996.701,20 1.023.020,54 996.701,20
701 Quotes REA & REAF 26.925,43 23.800,00 707,80 0,00
702 Ingressos REC 1.852,29 3.098,00 0,00 0,00
703 Ingressos formació 1.367.142,86 678.999,56 0,00 0,00
704 Ingressos per serveis col·legials i vendes 81.951,01 42.500,00 5.447,02 0,00
705 Ingressos per activitats 58.574,79 38.680,00 2.821,79 0,00

Total ingressos d'explotació 2.559.466,92 1.783.778,76 1.031.997,15 996.701,20
74 Subvencions a l'explotació:

740 Subvencions oficials explotació 41.700,00 44.106,00 2.200,00 2.200,00
741 Col·laboracions ens privats 195.400,00 137.882,84 61.860,05 55.980,59

Total subvencions a l'explotació 237.100,00 181.988,84 64.060,05 58.180,59
75 Altres ingressos de gestió:

751 Ingressos per publicitat 22.789,85 21.000,00 22.789,85 21.000,00
754 Ingressos per comissions 20.816,10 10.000,00 20.816,10 10.000,00
759 Ingressos per altres serveis 0,00 0,00 0,00 0,00

Total altres ingressos de gestió 43.605,95 31.000,00 43.605,95 31.000,00
76 Ingressos financers

761 Ingressos inversions financeres 0,00 0,00 0,00 0,00
765 Descomptes pagament immediat 0,00 0,00 0,00 0,00
768 Diferències positives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
769 Ingressos financers 12.297,09 6.000,00 12.297,09 6.000,00

Total ingressos financers 12.297,09 6.000,00 12.297,09 6.000,00
77 Beneficis i ingressos extraordinaris

771 Beneficis procedents immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,00
778 Ingressos excepcionals 14,61 0,00 0,12 0,00
779 Ingressos exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00

Total beneficis i ingressos extraodinaris 14,61 0,00 0,12 0,00
79 Excessos i aplicacions de provisions

790 Per a riscos i despeses 0,00 0,00 0,00 0,00
Total excessos i aplicacions de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingressos 2.852.484,57 2.002.767,60 1.151.960,36 1.091.881,79
Flux de Caixa 666.664,36 84.018,95 400.277,34 303.983,79
Increment/(Disminució) del patrimoni 609.984,92 30.106,88 345.619,78 252.192,79
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0,00 0,00 89.640,73 50.270,00 2.889,54 1.500,00 5.418,37 9.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 89.640,73 50.270,00 2.889,54 1.500,00 5.418,37 9.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 62.387,93 19.467,00 151,61 0,00 35.998,07 28.300,00
0,00 0,00 13.072,94 0,00 5.336,93 1.500,00 0,00 0,00

13.261,49 18.426,50 374.254,92 230.525,50 54.514,17 42.429,38 15.538,65 36.806,00
10.665,86 12.360,00 154.354,51 80.282,00 8.729,94 8.813,26 20.532,39 24.551,83
32.614,97 29.074,00 69.247,26 61.709,00 972,06 3.942,00 29.164,09 19.376,00

1.107,10 2.000,00 9.450,01 6.916,50 1.281,78 1.202,00 58.110,32 52.041,35
0,00 2.103,00 12.029,18 6.000,00 1.668,39 0,00 17.353,16 18.470,00
0,00 0,00 11.159,12 7.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 24.422,69 15.713,00 2.091,98 0,00 17.724,10 16.618,83

57.649,42 63.963,50 730.378,56 428.323,00 74.746,86 57.886,64 194.420,78 196.164,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.128,92 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.128,92 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.250,00 9.791,00 109.382,40 125.635,00 51.386,53 54.405,00 51.948,00 53.919,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.880,00 2.839,39 27.788,09 36.434,15 12.286,82 15.777,45 13.420,00 15.636,51
9.130,00 12.630,39 137.170,49 162.069,15 63.673,35 70.182,45 65.368,00 69.555,51

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 551,74 0,00 -37,49 0,00 7,92 0,00
0,00 0,00 551,74 0,00 -37,49 0,00 7,92 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.606,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.606,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.458,24 1.557,50 563,64 563,57 0,00 0,00
0,00 0,00 1.458,24 1.557,50 563,64 563,57 0,00 0,00

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

66.779,42 76.593,89 962.328,68 648.825,65 141.835,90 130.132,66 265.215,07 277.419,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.217,63 23.800,00

1.852,29 3.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.367.142,86 678.999,56 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 76.503,99 42.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.753,00 38.680,00

1.852,29 3.098,00 1.367.142,86 678.999,56 76.503,99 42.500,00 81.970,63 62.480,00

8.800,00 8.800,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 30.700,00 30.100,00
18.780,00 16.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.759,95 65.427,25

27.580,00 25.275,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 145.459,95 95.527,25

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 14,49 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 14,49 0,00 0,00 0,00

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

29.432,29 28.373,00 1.367.142,86 682.005,56 76.518,48 42.500,00 227.430,58 158.007,25
-37.347,13 -48.220,89 406.272,42 34.737,41 -64.753,78 -87.069,09 -37.784,49 -119.412,27
-37.347,13 -48.220,89 404.814,18 33.179,91 -65.317,42 -87.632,66 -37.784,49 -119.412,27

PRESSUPOST REVISTA PRESSUPOST FORMACIÓ PRESSUPOST SERVEIS PRESSUPOST ACTIVITATS
Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat
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L’exercici corresponent a l’any 2008 s’ha tancat amb un excedent de 609.985
euros. Les principals àrees que han contribuït a aquest marge positiu han estat:
l’Aula d’Economia (404.814 e), Ordinari (345.620 e) i Jornades (18.827 e).
L’excedent d’aquestes àrees serveix, d’una part, per finançar la resta d’àrees
deficitàries i de l'altra per consolidar l’excedent. Les àrees deficitàries han
estat: Serveis (65.317 e), Activitats (56.611 e) i Revista Econòmica de Cata-
lunya (37.347 e).

L’excedent acumulat any rere any ha permès que el Col·legi disposi en propietat
de les quatre seus col·legials situades en les diferents demarcacions de Cata-
lunya, i va permetre a l'any 2007 la compra d’un terreny en la confluència dels
carrers Via Augusta, 56 – Plaça Gal·la Placídia, 32, on es construirà la nova seu.
Durant l'any 2008 s’han desenvolupat diverses actuacions en relació a aquesta,
com ara la presentació a l’Ajuntament de Barcelona a primers d'any del projecte
bàsic que va elaborar l'equip d'arquitectes Roldán&Berengué, guanyador del con-
curs resolt a la tardor del 2007. Amb l'entrada del projecte bàsic a l'Ajuntament,
es va iniciar el tràmit de Pla Especial, el qual va concloure el 27 de juny quan el
Plenari del Consell Municipal va acordar l'aprovació definitiva del Pla Especial. Se-
guidament el projecte va ser objecte d'informe favorable per part de la Comissió
d'Arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona, reunida el 9 de setembre. Amb pos-
terioritat, el Col·legi va sol·licitar a l'Ajuntament de Barcelona la llicència muni-
cipal d'obres i la llicència ambiental, actualment en fase de tramitació, i en
paral·lel es va iniciar el projecte executiu de la nova seu, que quedarà ultimat el
2009 amb tots els detalls i prescripcions que demanen a la llicència.

El Col·legi encara el proper exercici incrementant nous serveis col·legials, po-
tenciant les Comissions de Treball i col·laborant amb institucions públiques i
privades per tal de tenir més presència en els mitjans de comunicació i la so-
cietat en general. 

Els fets més destacats d'aquest any 2008 han estat:
– La consolidació de l'Aula d’Economia. S'ha incrementat el nombre de cur-

sos i el d'assistents en un 30%.
– Posada en funcionament de nous serveis col·legials derivats de l'entrada

en vigor de la nova Llei de Societats Professionals, amb la creació del Re-
gistre de Societats de Professionals, i l’assessorament  impartit a col·legiats
per tal de poder fer l'adaptació de les seves societats a la nova Llei.

– La realització, un any més, amb notable èxit de la tretzena edició de la Jor-
nada dels Economistes, amb la participació de més de 1.000 assistents i
més de 100 ponents.

– La incorporació de nous serveis via pàgina web, com han estat els Blogs, les
enquestes d’opinió, les inscripcions a jornades i actes de les Comissions, la
participació en les enquestes de Situació Econòmica; la publicació d’un butlletí
electrònic –Newsletter– dirigida especialment als economistes que treballen
en despatxos professionals; la creació d’una Oficina Virtual que permet sol·li-
citar certificats diversos; i també s’ha creat un Espai multimèdia on s’inclouen
documents sonors o de vídeo referents a les activitats del Col·legi.

Resultat econòmic de l’exercici
En aquest gràfic adjunt podem observar l’evolució dels resultats dels últims exer-
cicis i dels marges positius, així com el resultat corresponent a l’exercici 2008. 
Al final de l’exercici del 2008 els Fons Propis del Col·legi se situen en 3.963.480 e.
L’excedent assolit any rere any s'ha aplicat a la compra de les diferents seus,
incidint directament sobre l’immobilitzat material que se situa, amb la compra
de l’edifici situat a la plaça Gal·la Placídia, en 10.048.735 e.

Informe de gestió 2008

Resultats (1994-2008)

Evolució fons propis (1994-2008)
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Immobilitzat material brut (1994-2008)

Desviacions d'Ingressos i Despeses

En els gràfics que adjuntem a continuació podem observar les desviacions,
tant pel que fa a les despeses com als ingressos, del pressupost aprovat en
l’Assemblea de Col·legiats i el realitzat a final de l’exercici.
Pel que fa a les despeses, en general cal constatar que desviacions en les di-
ferents àrees en què s’estructura el Col·legi són mínimes; únicament pel que
fa a l’explotació de l'Aula d’Economia és remarcable la desviació tant en les
despeses com en els ingressos; no obstant, el marge consolidat ha estat molt
positiu. Principalment el nou Pla de Comptabilitat ha obligat l'Aula a organit-
zar més cursos i seminaris dels que tenia previstos, i a programar moltes noves
edicions de cada un davant l'allau de demanda.

Desviacions despeses 2008 (pressupostades i realitzades)

Pel que fa a les desviacions dels Ingressos podem observar en el gràfic adjunt
que en totes les àrees aquests han superat les previsions de principi d’any.
Especialment pel que fa a l’Aula d’Economia. 
En resum, tot i les desviacions tant en les despeses com en els ingressos, s’ha
assolit un marge positiu molt superior al previst. 

Desviacions ingressos 2008 (pressupostades i realitzades)

El Col·legi disposa d’un pressupost de gestió estructurat en sis importants
centres de cost; les àrees amb excedents són: Ordinari (345.620 e), Aula d’E-
conomia (404.814 e) i Jornades (18.827 e); i les àrees deficitàries han estat:
Revista Econòmica de Catalunya (-37.347 e), Serveis (-65.317 e) i Activitats
(-56.611 e).

Els superàvits de les tres primeres àrees permet cobrir els dèficits de les altres
tres àrees i tancar l’exercici amb un marge positiu total de 609.985 e. 

Ingressos-despeses per àrees 2008
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La contribució de les diferents àrees als ingressos totals és:

Distribució dels ingressos

Junta de Govern

A l’inici del 2008, la Junta de Govern del Col·legi estava integrada per: Sr.
Artur Saurí, degà; Sr. Joan B. Casas, vicedegà; Sra. Montserrat Casanovas, se-
cretària de la Junta; Sr. Oriol Amat, vicesecretari; Sr. Anton Gasol, interventor;
Sr. Àngel Segarra, tresorer; els vocals Sr. Emilio Álvarez, Sr. Jordi Caballé, Sr.
Fernando Campa (vocal president a Tarragona), Sr. Miquel Freire, Sr. Esteve
Gibert (vocal president a Girona), Sr. Ferran Lemus, Sr. Joan Ràfols, Sr. Xavier
Subirats, Sr. Xavier Ticó (vocal president a Lleida) i Sr. Joaquín Trigo; i els con-
sellers Sr. Raimon Casanellas, Sr. Carles Puig i Sra. Pilar Soldevila. 

El juliol de 2008 ens va deixar el degà Sr. Artur Saurí (q.e.p.d), i, d'acord amb
els vigents Estatuts col·legials, va prendre possessió com a nou degà del
Col·legi el llavors vicedegà, el Sr. Joan B. Casas, i el Sr. Joan Ràfols va passar
a ser el nou vicedegà. 

Assemblees col·legials

– El 26 de març es va celebrar la primera Assemblea Ordinària de Col·legiats
de l’any, en què es va aprovar per unanimitat els comptes anuals i la gestió
de la Junta de Govern de l’any 2007; i el Sr. Antoni Argandoña, president del
Comitè de Normativa i Ètica Professional, va presentar l’informe de les ges-
tions del CNEP de l’any 2007.

– El 17 de juny va tenir lloc una Assemblea Extraordinària de Col·legiats per
aprovar l’adquisició d’un sobrant de vial propietat de l’Ajuntament de Bar-
celona per tal d’integrar-lo al sòl on es construirà la futura seu col·legial, i
en segon lloc, per a l’ampliació dels poders i facultats delegades en la Junta
de Govern en l’Assemblea Extraordinària de Col·legiats celebrada el 27 de
març del 2007 per tal de dur a terme totes les actuacions necessàries per a
la construcció de la nova seu col·legial.

– El 18 de desembre va tenir lloc la segona Assemblea Ordinària de Col·le-
giats, en la qual es va aprovar per unanimitat el pressupost del Col·legi per
a l’exercici 2009.

Activitats i serveis col·legials de l’exercici 2008

– La Junta de Govern, conscient que cada cop més la societat requereix de les
institucions i de la societat civil opinió sobre els principals esdeveniments
socials i econòmics del nostre país, ha emès al llarg del 2008 diverses notes
de premsa, documents de reflexió o pronunciaments, com ara:

1. Enquestes Situació Econòmica. La seva finalitat ha estat fer arribar a la
societat catalana, a través dels principals mitjans de comunicació del
país, un índex de confiança sobre l’opinió dels economistes catalans amb
relació a l’economia de Catalunya i altres temes d’actualitat. Es fan tres
enquestes a l’any: Hivern, al mes de gener; Primavera, al mes de juny; i
Tardor, durant el mes d’octubre. Cada enquesta incorpora 9 preguntes, sis
que es mantenen fixes en totes les enquestes i que fan referència a la si-
tuació econòmica catalana i espanyola, i tres que varien en cada enquesta
i que són temes d’actualitat. Aquestes enquestes de Situació Econòmica
han tingut una mitjana de participació de 1.100 col·legiats per enquesta. 

2. L’elaboració i difusió de l’Índex d’Expectativa Borsària dels Economistes
(IEBE), dirigit per la Sra. Montserrat Casanovas, secretària de la Junta de
Govern del Col·legi i catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de
la Universitat de Barcelona, i el Sr. Alfons Fernández, professor d’Econo-
mia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.
L’IEBE mesura la variació estimada que experimentarà l’índex IBEX 35, in-
dicador de l’evolució de la Borsa espanyola, al final d’un trimestre. Per a
l’elaboració d’aquest índex es compta amb la col·laboració d’un panel de
30 experts en borsa espanyola, tant de Catalunya com de la resta d’Es-
panya, els quals donen la seva opinió, opinions que són sotmeses poste-
riorment a una metodologia científica sobre la base de la nova teoria dels
subconjunts borrosos, que ens dóna com a resultat l’IEBE a una data de-
terminada.

3. L’elaboració d’un informe que recull les principals conclusions del tema
que aquest any s’ha abordat en la Jornada dels Economistes, “Les empre-
ses i el futur de l’economia”.

4. Document de “Recomanacions que el Col·legi d'Economistes de Catalunya
entén que han de seguir els estudis de grau que habilitin per exercir com
a economista”, que es va repartir entre totes les Facultats de Ciències
Econòmiques i Empresarials de les Universitats Catalanes.

5. La Comissió d’Economia Territorial i Urbana ha elaborat al llarg de l'any
una proposta dels continguts econòmics per als plans territorials, que va
ser tramès al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. També,
donant resposta a la petició del director general de Ports, Aeroports i
Costes de la Generalitat de Catalunya, va redactar un escrit amb l’opinió
de la Comissió sobre alguns aspectes de l’Avantprojecte de Llei d’Aero-
ports, Aeròdroms i Heliports de Catalunya.

6. La Comissió d’Economia Financera, amb el suport del Departament d’E-
conomia i Finances de la Generalitat de Catalunya, ha elaborat l’estudi
sobre “La Dimensió de l’Empresa Catalana”, amb la col·laboració de les
Comissions d’Economistes d’Empresa i d’Assessors Fiscals, així com de 50
professionals especialistes en diferents temàtiques.

7. La Comissió d’Ensenyament ha confeccionat un estudi i un document
”Aproximación a las competencias profesionales genéricas de los econo-
mistas”, que ha estat lliurat als degans de les Facultats de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de les Universitats catalanes i que, mitjançant el
Consejo General de Colegios de Economistas de España, s’imprimirà i es
distribuirà a tot el territori espanyol. 

– S’ha col·laborat intensament amb altres institucions i organitzacions pro-
fessionals, entre d’altres, el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC), in-
tegrat pels Col·legis d’Arquitectes, d’Enginyers Industrials, d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya, d’Enginyers de Telecomunicacions i el
nostre Col·legi; el Consejo General de Colegios de Economistas de España,
per mitjà dels seus òrgans especialitzats (Registro de Economistas Auditores
–REA–, Registro de Economistas Asesores Fiscales –REAF–, Registro de Eco-
nomistas Forenses –REFOR–, Registre d’Economistes Assessors d'Inversió
–RASI–, i Organización de Economistas de la Educación –OEE–), la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l’Associació Barcelona Centre
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Financer Europeu, el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona, el Pla Estratègic de Barcelona i les ponències tècniques de les Co-
missions Territorials d’Urbanisme de Barcelona, Tarragona, Lleida i de les terres
de l’Ebre.

– S’ha consolidat un any més la realització de la Jornada dels Economistes,
amb molts èxits tant pel que fa al nombre d’assistents com a la qualitat de
les intervencions. Com cada any s’ha publicat el llibre amb les ponències. Es
va nomenar col·legiat de Mèrit a títol pòstum al Sr. Artur Saurí, i es va retre
homenatge al Sr. Josep Maria Coma, pels 25 anys de col·laboració activa
amb el Col·legi com a membre de la Junta de Govern i vicepresident de la
Comissió d’Assessors Fiscals; i es va agrair al Sr. Valentí Pich les tasques que
està impulsant com a president del Consejo General de Colegios de Econo-
mistas de España en benefici de la professió i de la institució dels econo-
mistes a Espanya. Els guanyadors dels Premis Joan Sardà Dexeus de la
Revista Econòmica de Catalunya han estat: el llibre d’Economia Economia
catalana: reptes de futur editat pel BBVA i la Generalitat de Catalunya; i a
la millor trajectòria professional el Sr. Agustí Sala, president de l'Associació
de Periodistes d'Informació Econòmica de Catalunya i periodista del diari El
Periódico.

– També es van atorgar els Premis de Reconeixement 2008: a l’economista
d’empresa de l’any per al Sr. Jorge Lasheras; als despatxos professionals
d’economistes de l’any per als Srs. Agustí Jover, Pere Lleonart i Marçal Tar-
ragó, i als millors currículums universitaris a: Eduardo Dávila (Universitat 
Pompeu Fabra), Arnau Sumpsi Colom (Universitat de Barcelona), Marta Mo-
reno Parra (Universitat Autònoma de Barcelona), Montserrat Cornet Torta
(Universitat Rovira i Virgili), Marta Ponsa Lobejón (Universitat de Girona), Ri-
card Martínez Catalá (Universitat Oberta de Catalunya), Juan de Dios Agui-
rre (ESADE), Laura Via Vallés (Universitat Abat Oliba) i Sara March Solé
(Universitat Internacional de Catalunya).

– Des de l’Aula d’Economia l’any 2008 s’han impartit 156 cursos amb un
total de 3.296 hores lectives i en els quals hi han participat 4.642 persones.
– S’ha produït un increment del 17% en el nombre d’hores lectives de for-

mació i la facturació ha augmentat un 28,85% respecte a l'any 2007, la
qual cosa ha fet créixer el marge un 33,41%. Ha estat un altre any excep-
cional pel que fa al nombre d'alumnes, marcat per l’aprovació del nou Pla
de Comptabilitat. Aquesta novetat ha motivat que més de 2.000 persones
hagin assistit a cursos relacionats amb el PGC.

– Els ingressos per Formació han ascendit a 1.367.142 e, que representa un
48% dels ingressos totals del Col·legi.

– S'han incrementat els assistents en les àrees de Comptabilitat (31% d’in-
crement), Gestió d'Empreses (133% d’increment), i en els cursos en col·la-
boració amb altres entitats i In-company (un 7% d’increment).

– Les principals novetats pel que fa a activitats formatives han estat, a part
de totes les relacionades amb el nou Pla Comptable: El nou règim de les
operacions vinculades; Programa de gestió de despatxos professionals; El
nou Estatut del treballador autònom; Protocol de l'empresa familiar; Sub-
contractació en el sector de la construcció; i El nou Reglament de la LOPD.

– Els cursos organitzats en les diferents seus territorials del Col·legi han
estat 30, amb una assistència total de 960 alumnes. Cal destacar l'aug-
ment del nombre d'assistents en activitats de formació a la seu de Lleida,
que ha estat del 55%. 

– Pel que fa a les publicacions editades al llarg de l’any 2008 s’han editat:
1. Sis números de l’Informatiu de l’Economista.
2. Dos números de la Revista Econòmica de Catalunya amb el dossier “El

sector energètic: balanç de situació i reptes de futur" Volum I i II.

3. El llibre amb el text complet del nou Pla General de Comptabilitat traduït
al català.

4. La publicació d’un butlletí electrònic –newsletter– dirigida especialment
als economistes que treballen en despatxos professionals. Aquest butlletí,
que s’envia mensualment a tots els col·legiats, va vinculat a un portal
web que serveix per accedir a tota la informació publicada amb més de-
tall. Aquesta publicació electrònica compta amb la col·laboració de Pla-
nificación Jurídica.

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

té com a objectiu agrupar tots aquells professionals especialitzats i amb
experiència que són considerats com a experts independents en matèria
econòmica i que poden realitzar actuacions puntuals, com dictàmens, es-
tudis o valoracions, i està dirigit principalment a l’Administració Judicial.
Hi estan inscrits 263 col·legiats. 
El nombre de col·legiats inscrits en el llistat d’Administrador Concursal
ha estat de 140.
Aquests llistats van ser distribuïts a principi d’any a tots els jutjats de Ca-
talunya.

– Signatura electrònica, amb l’entitat de certificació Firma Profesional que
permet, a més d’identificar-se com a economista en qualsevol comunicació
o document transmès electrònicament, poder fer una sèrie de tràmits amb
les diferents administracions de forma segura (AEAT, Ministeri de Justícia,
Ministeri de Treball, Generalitat de Catalunya, etc.) 220 col·legiats gaudeixen
d’aquest servei. 

– Altres serveis oferts han estat: el Servei Fax Registre, i una Pòlissa de Res-
ponsabilitat Civil com a economista, a la qual hi estan adherides unes 510
persones, entre economistes a nivell individual i societats d’economistes.  

– Respecte a les societats professionals cal destacar que l’any 2008 ha fina-
litzat el termini establert pel legislador per a l’adaptació de totes aquelles
societats que complissin els requisits de professionalitat definits en la llei i
que s’haguessin constituït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la ma-
teixa. Per aquest motiu, el Col·legi ha volgut posar especial èmfasi en
aquesta qüestió, motiu pel qual ha organitzat diverses conferències de re-
solució de dubtes sobre l’aplicació de la llei. Els col·legiats han rebut molt
bé aquestes conferències atès que el nombre d’assistents ha estat molt ele-
vat en totes les sessions que s’han realitzat. Per altra banda, des de la Se-
cretaria Tècnica s’han mantingut reunions amb els col·legiats que volien
comentar el cas de l’adaptació de la seva societat en concret i s’han resolt
nombroses qüestions telefònicament. 
S’han inscrit en el Registre de Societats Professionals del Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya 332 societats, la majoria de les quals són multidisci-
plinars, entre les quals destaquen les societats d’economistes i advocats i
les societats d’economistes i auditors.
Anàlogament al procediment que es va fer servir per a la constitució del Re-
gistre de Societats Professionals, l’any 2008 s’ha creat el Registre de Socie-
tats d’Intermediació, amb unes normes provisionals de funcionament
prenent com a punt de partida el reglament de l’anterior Registre de Socie-
tats Adscrites. Per aquest motiu el Col·legi ha donat cobertura a totes aque-
lles societats que sense prestar serveis professionals directament,
proveeixen i gestionen en comú els mitjans necessaris per a l’exercici indi-
vidual de la professió. En aquest Registre s’han inscrit 21 societats. 

– Les Comissions de Treball, que han estat en actiu el 2008 són:
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– Comissió d’Assessors Fiscals. President: Sr. Àngel Segarra. Vicepresident:
Sr. Josep Maria Coma. Mensualment ha organitzat dues sessions de treball
per tal d’estar puntualment informats de totes les novetats fiscals. Està
organitzada mitjançant un comitè permanent que, a més del president i
del vicepresident, està integrat per: Sr. Miquel Àngel Albert, Sr. Jordi Ar-
qués, Sr. Francesc Barnadas, Sr. Josep Manel Cid, Sr. Josep Ignasi Cornet,
Sr. Joaquim Herrera, Sra. Carme Jover, Sr. Ramon Lanau, Sr. Ferran Mar-
tínez, Sr. Jorge Martínez-Aguado, Sr. Federico Merino, Sra. Lluïsa Morales,
Sr. Antoni Mustera, Sr. Enric Oliva, Sr. Alexandre Pedrós, Sr. Eduardo Pe-
drosa, Sr. Valentí Pich, Sr. Pedro Pablo Rodés, Sr. Àngel Saez, Sr. Xavier
Solé, Sr. Josep Vila Abelló i Sr. Ricard Viña.
Aquest Comitè Permanent és l’encarregat d’organitzar i planificar les ses-
sions temàtiques i els cursos de l’Àrea Fiscal de l’Aula d’Economia, així
com d’emetre opinió, comentaris i informes, tant sobre aspectes fiscals
com en relació als projectes normatius estatals i autonòmics en matèria
fiscal. 

– Comissió de Comptabilitat. President: Sr. Oriol Amat. Vicepresidenta: Sra.
Magda Solà. Col·labora amb l’ACCID a l’hora d’organitzar conferències,
debats, exposicions i demostracions de productes relacionats amb la
comptabilitat. Ha organitzat al llarg del 2008 un acte cada dos mesos,
facilitant llibres relacionats amb la comptabilitat i editats per l’ACCID.

– Comissió d’Economia Territorial i Urbana. President: Sr. Joan Ràfols. Vi-
cepresident: Sr. Jordi Fortet. Es reuneixen al llarg de l'any per debatre i
elaborar diferents informes sobre la nova normativa de la Generalitat de
Catalunya en matèria territorial i urbana. Durant l'any 2008 han confec-
cionat notes d'opinió sobre propostes legislatives.

– Comissió d’Economia Financera. President: Sr. Ferran Lemus. Vicepresi-
dent: Sr. Carles Capellà. S’ha centrat preferentment en la coordinació i
direcció de l’estudi sobre “La dimensió de l’empresa catalana” i en l’orga-
nització de conferències sobre la nova figura de l’assessor financer.

– Fòrum d’Economistes en Mercats Financers. Presidenta: Sra. Montserrat
Casanovas. Ha organitzat quatre dinars de treball al llarg del 2008: “Re-
flexions entorn de la crisi subprime”, amb la participació del Sr. Juan José
Toribio; “El Mercat Alternatiu Borsari (MAB): una oportunitat per a empre-
ses en expansió”, amb la participació del Sr. Antoni Giralt; “L'economista
davant la nova activitat d'assessor financer”, amb la participació del Sr. 
Carlos Orduña; i “Situació creditícia: conseqüències per a l'economia i
perspectives”, amb la participació del Sr. Javier Pano.

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

– Comissió d’Economia i Sostenibilitat. President: Sr. Joan Ràfols. Equip
coordinador: Sra. Marta Roca i Sr. Josep Maria Salas. Es reuneix una ve-
gada al mes, prèvia convocatòria. Al llarg del 2008 han finalitzat el treball
“Economia, Empresa, Economistes i Canvi Climàtic”, amb la participació de
la resta de Comissions de Treball del Col·legi. 

– Comissió Unió Europea. President: Sr. Jordi Caballé. Vicepresident: Sr. Àlex
Ruiz. Secretari: Sr. Xavier Ferrer. Convoca mensualment un debat sobre els
temes del seu interès.

– Comissió d’Economia de la Salut. President: Sr. Joan B. Casas. Vicepresi-
denta: Sra. Maria Josep Arasa. S’ha reunit mensualment per tractar temes
del seu àmbit d’interès. Està organitzada mitjançant un comitè permanent
que, a més del president i de la vicepresidenta, està integrat per: Sr. Miquel
Arrufat, Sra. Roser Fernández, Sr. Ricard Crespo i Sr. Iván Planas.
Aquest Comitè Permanent és l’encarregat d’organitzar i planificar les  ter-
túlies dels dijous d’Economia de la Salut, les conferències i altres tipus
d’actes relacionats en la seva matèria.

– Comissió d’Organització i Sistemes Informàtics. President: Sr. Xavier Su-
birats. Vicepresident: Sr. Josep Maria Gallart. Coordinadora: Sra. Sofia Paz.

Comissió que es conjunta amb l’ACCID. Organitza mensualment tertúlies
i debats sobre temàtica del seu interès i al llarg del 2008 va confeccionar
una metodologia per tenir un baròmetre de les TIC per part dels econo-
mistes.

– Comissió d’Ensenyament. Presidenta: Sra. Montserrat Casanovas. Vice-
president: Sr. Joan Sardà. Secretari: Sr. José Luis Pérez. S’han reunit diver-
ses vegades per fer un seguiment i una anàlisi de les adaptacions dels
títols universitaris que donen accés a la professió d’Economista a l’esperit
de Bolònia. Han confeccionat un estudi i un document "Aproximación a
las competencias profesionales genéricas de los economistas".

– Comissió d’Emprenedoria i Creació d’Empreses. President: Sr. Fernando
Campa. Vicepresident: Sr. Amadeu Ibarz. Organitza trimestralment unes
tertúlies de temes relacionats amb la creació d’empreses.

– Comissió de Concursal i Empreses en Crisi. (antic Grup de Treball d'Ad-
ministradors Concursals). President: Sr. Raimon Casanellas. Vicepresi-
dents: Sr. Àngel Miró i Sr. Melcior Viloca. S’han reunit un cop al mes i han
organitzat quatre tertúlies de temes relacionats amb l’administrador con-
cursal i d’altres que van sorgint, atès que contínuament es van produint
canvis en la normativa respecte a la seva actuació, honoraris, taxes, res-
ponsabilitat, etc.

– Comissió d’Economistes Sèniors. Presidenta: Sra. Maria Rosa Màndoli.
Secretari: Sr. José Ignacio Borés. Es reuneixen el primer dimarts de cada
mes per debatre i organitzar les diferents activitats que volen portar a
terme, sobretot conferències i activitats culturals d'interès per als mem-
bres de la Comissió i també per a la resta de col·legiats. Al llarg del 2008
han celebrat cinc conferències: “Com afecta el canvi climàtic a l'econo-
mia", a càrrec de la Sra. Marta Roca i els Srs. Iñaki Gili i Josep Maria Salas,
"La problemàtica del cinema en català: El Coronel Macià", amb la partici-
pació del Sr. Josep M. Forn; "Els reptes de l'empresa familiar en un entorn
globalitzat", a càrrec del Sr. Fernando Casado; "McCain versus Obama,
una elecció insòlita", amb la intervenció del Sr. Juan M. Hernández Puér-
tolas; i "Cultura i societat faraòniques", a càrrec del Sr. Joan Brat. També
van fer una sortida cultural a Reus per conèixer el modernisme d'aquesta
ciutat. 

– Grup de Treball d’Economistes en Infraestructures. President: Sr. Jordi
Caballé. A petició d’alguns col·legiats, la Junta de Govern va acordar a fi-
nals de l’any constituir aquest grup de treball dins de la Comissió d’Eco-
nomia Territorial i Urbana, després d’analitzar que aquest grup, tant en
l’organització de jornades, conferències, sessions de treball, com en l’ela-
boració de notes d’opinió o  posicionament en relació a temes d’impor-
tància per al país, té recorregut per desenvolupar les seves finalitats. El
primer acte que van celebrar va ser l’organització, conjuntament amb
l'Institut Ignasi Vilallonga, d’un debat sobre les infraestructures de l’Eu-
roregió de l’Arc Mediterrani (EURAM).

– La Secció del REA a Catalunya agrupa els col·legiats que es dediquen a
exercir com a auditors. President: Sr. Emilio Álvarez. Vicepresidenta: Sra.
Cristina Gil. Secretari: Sr. Albert Prado. Està organitzada mitjançant un co-
mitè  de direcció que, a més del president, de la vicepresidenta i del secretari,
està integrat: com a vocals pel Sr. Joaquim Lladó, Sr. Agustí Saubi, Sr. Pere
Lluís Fos, Sr. Carles Ávila, Sr. Antoni Puig, Sr. Jordi Fernàndez, Sr. Lluís Maria
Mezquida; i com a consellers el Sr. Joan Amat, Sr. Carles Puig i Sr. Salvador
Grabulós.
El mes d'abril la Secció va commemorar el 25è aniversari del Registre d'Eco-
nomistes Auditors del Consejo General de Colegios de Economistas de Es-
paña, amb l'organització de diferents actes en col·laboració amb el Col·legi
d'Economistes d'Aragó. Es van celebrar unes jornades de portes obertes i
unes sessions de treball, per finalitzar amb un sopar de cloenda en el qual
es van lliurar les insígnies als membres del REA i els diplomes als nous mem-
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bres. També es va retre homenatge als Srs. Jesús Betrian i Francisco de
Quinto, anteriors presidents del REA, i es va fer un reconeixement honorífic
a la cooperació amb l'auditoria al Sr. Luis Fernández del Pozo.
La Secció ha portat a terme al llarg de l’any una sèrie d’actuacions com són
la realització de la VIII Jornada Tècnica d’Auditoria, cursos en col·laboració
amb l’Aula d’Economia i conferències i sessions de treball, com ara: "L'au-
ditor enfront la situació de possible insolvència: interpretació i aplicació del
qüestionari", "Tancament comptable de l'exercici 2007 i obertura del 2008",
i "Els preus de transferència: un enfoc per a auditors".

– Comitè de Normativa i Ètica Professional. Òrgan permanent del Col·legi
que entén sobre els aspectes ètics, deontològics i de pràctica professional.
Està presidit pel Sr. Antoni Argandoña i la seva vicepresidenta és la Sra.
Mercè Rotllan; el representant de la Junta de Govern, Sr. Xavier Subirats; 
i com a vocals: Sr. Enric Baraldes, Sr. Josep Maria Calders, Sr. Iñaki Gili, 
Sr. Ramon Gonfaus, Sr. Amadeu Ibarz, Sr. Joaquim Lladó, Sr. Joan Mosseguí,
Sr. Carles Puig, Sr. Joaquim Porcar, Sr. Arturo Portal, Sr. Josep Rosinach, Sr.
Jordi Caballé, Sr. Joan Sardà, Sra. Magda Solà, Sra. Soledad Moya, Sr. Marçal
Tarragó, Sra. Lluïsa Teixidor, Sr. Melcior Viloca, Sr. Ricard Viña, Sr. Roc Lleixà,
Sr. Àngel Miró i Sr. Guillermo Padrisa.

– La publicació d’un butlletí electrònic –newsletter– dirigida especialment als
economistes que treballen en despatxos professionals. Aquest butlletí, que
s’envia mensualment a tots els col·legiats, va vinculat a un portal web que
serveix per accedir a tota la informació publicada amb més detall. Aquesta
publicació electrònica compta amb la col·laboració de Planificación Jurídica.

– El Servei Connecta’t ha assolit la xifra 3.164 usuaris que gaudeixen d’una
o dues adreçes amb el domini economistes.com o economistes.cat. S'ha es-
tablert un primer acord per ampliar en el futur la capacitat de les bústies
de correu-e, per passar de 50 Mb fins a 5Gb. Aquest servei actualment es
fa extensiu a les societats professionals inscrites en el Registre de Societats
del Col·legi.

– La Borsa de Treball funciona únicament a través d’Internet; això permet tant
a les empreses demandants com als col·legiats poder fer un seguiment a
temps real de les ofertes i les demandes. A final del 2008 els col·legiats ins-
crits eren 608, les empreses registrades 1.438 i les ofertes tramitades 1.496.

– La web del Col·legi ha seguit consolidant el nombre de visites i creixent en
contingut. Pel que fa a visites, la mitjana mensual ha estat de 26.578 visites.
Com a novetats  a destacar, la creació en la nostra pàgina web d’una petita
oficina virtual que permet sol·licitar certificats diversos. També s’ha creat un
espai multimèdia on s’inclouen documents sonors o de vídeo referents a les
activitats del Col·legi. 

– Durant l’any s’han consolidat les llistes de distribució per correu electrònic.
Actualment els col·legiats poden subscriure’s a les següents: Resum dels
diaris de premsa econòmica; el NEI (elaborats pel Consejo General de Co-
legios de Economistas  de España); la Borsa de Treball i el butlletí electrònic
Eines per a Economistes. Totes aquestes llistes són autogestionables per
part dels col·legiats.

– També durant l’any 2008 ha finalitzat la migració a la telefonia IP que con-
necta totes les seus del Col·legi. 

– Durant el 2008 s’ha seguit potenciant el servei de gravació i comercialitza-
ció de DVD’s que recullen els continguts dels diferents actes que s’han fet
en el Col·legi.

– S'ha iniciat amb èxit les inscripcions via pàgina web a diferents jornades i
cursos, la qual cosa agilitza i facilita una resposta a temps real sobre l'estat
de les inscripcions.

– El Col·legi al llarg de l’exercici 2008 ha continuat oferint a tots els col·legiats
els serveis d’assessorament personalitzat gratuït en temes de fiscal, jurídic,
comptabilitat, assegurances i financer. Les consultes han estat: fiscal (56),
jurídic (44), comptabilitat (18), assegurances (28) i financera (2).

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

Evolució col·legial

La Junta de Govern, conscient de la necessitat de facilitar al màxim la incor-
poració de nous col·legiats, ha dissenyat una política d'ajuts orientada prin-
cipalment als recentment llicenciats i als familiars dels col·legiats per gaudir
de grans descomptes en la quota col·legial. 

D'altra banda, s'ha mantingut l'acord amb el Banc Sabadell, el qual financia
una part de la quota d'entrada al Col·legi. 

També s’ha intensificat la presència del nostre Col·legi en les diferents Facul-
tats, i s’han dissenyat tot un seguit d’activitats que permeten als nous llicen-
ciats i estudiants poder participar en les jornades, conferències i cursos que
s’organitzen des del Col·legi, s'ha ofert beques per assistir a la Jornada dels
Economistes i s'han donat els Premis al millor currículum universitari. 

Davant la nova Llei de Societats de Professionals s’ha iniciat una campanya
amb diferents despatxos professionals i empreses de consultoria per oferir
uns descomptes en funció del nombre de noves col·legiacions en grup. S'han
registrat 174 societats en el Registre de Societats Professionals del Col·legi du-
rant el 2008.

Evolució col·legial
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Staitec: experiència d’emprenedoria en entorn acadèmic
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M’agradaria começar dient que les iniciatives d’emprenedoria
personal acostumen a ser filles d’una idea i una voluntat inicial
que el temps acaba valorant en la seva justa mesura. Aquesta
idea inicial, eix sobre el qual gravita el projecte, acostuma a ser
una idea potent i fèrtil de la que se’n deriva la visió d’una opor-
tunitat de negoci: element clau en tot procés d’emprenedoria.
Una bona oportunitat s’ha de poder traduir al final en un avan-
tatge competitiu que ens ha de permetre posicionar-nos favo-
rablement al mercat. En les oportunitats han de convergir els
dos elements bàsics: una necessitat no satisfeta i una solució in-
novadora millor que la de la competència.
En el nostre cas, Staitec és una empresa de base tecnològica
creada a finals del 2007. Es tracta d’una empresa Spin Off que
compta entre els seus accionistes amb la Universitat Rovira i
Virgili, universitat amb qui s’ha firmat un conveni de transferèn-
cia tecnològica que ens permet explotar comercialment el co-
neixement generat pel grup de recerca Crises, especialitzat en
Criptologia i Secret Estadístic. Staitec ofereix solucions tecnolò-
gicament innovadores a les empreses i a les institucions en
l’àmbit de la confidencialitat de dades privades i en el mante-
niment de l’anomenat secret estadístic. Les solucions que es
proposen permeten donar una resposta adequada a un reque-
riment legal que fixa l’obligatorietat d’anonimitzar mitjançant
un procés de dissociació adequat les dades personals que s’em-
magatzemen en els entorns de bases de dades de la majoria
de les empreses i institucions. Les solucions que apliquem, en
forma de codis i algorismes de càlcul, han estat obtinguts pel
propi grup de recerca universitari.
Tot i que la constitució formal de l’empresa es realitza a finals del
2007, l’experiència creadora del projecte s’inicia a mitjans del 2006.
Una primera reunió informal de l’emprenedor amb el grup de
recerca va servir per plantejar la possibilitat de donar suport a
una iniciativa d’emprenedoria que no provenia del grup però que
ràpidament en va obtenir el suport. Aquest suport es va materia-
litzar en forma de col·laboració i accés a la informació sobre la
tecnologia de què es disposava. Aquesta primera reunió va servir,
entre d’altres, per concretar un primer interrogant que cal tenir
sempre present i que cal respondre: és empresarialment viable el
projecte? El temps i la perspectiva posterior ens han demostrat
que aquesta és una pregunta oberta que mai s’acaba de respon-
dre del tot. Però trobar una primera aproximació a aquest inter-
rogant, sobretot als inicis, és necessari ja que en determinarà el
suport futur dels socis. Igualment, en la primera reunió ja es plan-
teja i s’aclareix una qüestió també de vital importància. Quin ha
de ser el rol, històric, present i futur dels diferents participants
en el projecte. Aquesta atribució parteix d’una premissa clara:
una cosa és desenvolupar una tecnologia o un coneixement (rol

de l’acadèmic) i l’altra és valorar econòmicament aquest conei-
xement (rol de l’emprenedor). Són dos processos ben diferents.
Quan aquests dos rols conflueixen en una única persona és mag-
nífic, però quan no és el cas, cal deixar que l’equip que assumeix
el risc empresarial executi la direcció del projecte sense gaires in-
terferències acadèmiques. És aquesta una qüestió delicada que
varia molt segons el tarannà dels acadèmics que han desenvolu-
pat la tecnologia a valorar. Aquest conflicte potencial s’evidencia
en tota la seva cruesa en el repartiment accionarial de l’empresa.
És en aquest moment quan queda palès quin és el pes real de l’e-
quip emprenedor. Crec que des del punt de vista acadèmic és
millor negociar una bona llicència d’explotació comercial de la
tecnologia amb l’empresa més que no pas una participació ac-
cionarial majoritària. En aquells casos en què es pot cal confiar
plenament en l’equip emprenedor; normalment és gent que s’ho
juga tot en el projecte i que estarà disposat a posar hores i més
hores sense buscar una retribució immediata.
A mesura que s’avança en el llarg trajecte que recorre el pro-
jecte empresarial des de la idea seminal fins a la creació de l’em-
presa, la visió que del mateix en té l’emprenedor madura i va
variant. En un procés mental constant i ingovernable apareixen
noves inquietuds que sepulten les primeres pors més antigues.
En tot cas el pas del temps i la maduresa associada permeten
afrontar cada cop amb més seguretat els nous reptes, reptes
cada cop més importants i reals. És interessant i curiós l’exercici
que consisteix en fer memòria i comparar les projeccions inicials
amb la realitat del present. Un d’aquests mites inicials el forma
la constitució formal de l’empresa, tràmit de fet més adminis-
tratiu que res però que té una simbologia poderosa, sobretot a
l’inici. Constitueix un primer turó que cal passar i que només
serveix per avançar i consolidar el trajecte, per guanyar pers-
pectiva i visió. En si mateix, però, igual que en altres aspectes
com és el cas del BP, és més un mitjà i no pas un objectiu en si
mateix. Finalment, un altre dels mites que la realitat s’encarrega
d’atemperar és el del creixement ràpid. Si bé és cert que un
creixement ràpid és un objectiu envejable, crec que no cal ob-
sessionar-se en contemplar aquest com l’únic indicador d’èxit
d’un projecte. Créixer ràpid no és sempre sinònim de créixer
bé. Arribats a un cert punt és més fàcil vendre un projecte a un
inversor que no pas a un client. Tot i que d’ambdós se n’obté
diners, la diferència és ben clara. Sóc de l’opinió que abans d’a-
palancar financerament un bon projecte cal haver-ne demostrat
la seva viabilitat empresarial i econòmica. Fent-ho es projecta
més seguretat i credibilitat. Creixen ràpid els projectes que
poden fer-ho i per sort o per desgràcia no tots poden.

Josep M. Gastó
Soci fundador
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Innovant en temps de crisi

Professorat:
Miquel Barceló, economista i doctor enginyer industrial

Joan Josep Rotger, doctor enginyer industrial

19, 21, 26 i 28 de maig; 2 i 4 de juny de 2009 Àr
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Lideratge i motivació d’equips

Professorat:
Manuel Domínguez, soci i gerent de makeateam. 
Psicòleg, professor de la Universitat de Barcelona i coach

Maribel Martínez de Murguía, gerent de makeateam. 
Llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat Complutense de
Madrid, Campiona Olímpica medalla d’Or en els JJ.OO. de Barcelona (1992) 

Santiago González, consultor de makeateam. 
Llicenciat en Psicologia i postgraduat en Anàlisi i Conducció de grups

8, 15 i 22 de maig de 2009
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Informe vinculant de la Direcció General de Tributs sobre la deduïbilitat
de la retribució dels administradors en l’Impost de Societats
La deduïbilitat de la retribució dels administradors en l’Impost
de Societats ha tornat a ser objecte d’anàlisi, aquesta vegada
des de la pròpia Administració Tributària a través de la Direcció
General de Tributs.

La consulta formulada se centra en la consideració com a des-
pesa deduïble de la remuneració dels administradors en l’Im-
post de Societats, i en especial del criteri establert pel Tribunal
Suprem en dues Sentències amb data 13 de novembre de
2008.

En l’apartat “Noticiari Jurídic” de l’Informatiu de l’Economista
número 125 es va exposar el criteri del Tribunal Suprem, que ha
estat recentment matisat per la Direcció General de Tributs.

El present article se centra en el que disposa la Direcció General
de Tributs amb data 12 de març de 2009 i és, per tant, comple-
mentari al publicat prèviament.

En ambdues resolucions es va concloure que per tal que una
despesa fos deduïble havia de ser obligatòria i per tant, neces-
sària, i que l’aplicació pràctica de dit principi en l’àmbit de la re-
muneració dels administradors d’una societat exigia que els
Estatuts de les mateixes no solament fessin constar el caràcter
remunerat del càrrec d’administrador, sinó també la determina-
ció amb certesa de dita remuneració. Tot això en aplicació del
que disposa la Llei 61/1978 de 27 de desembre de l’Impost
sobre Societats.

La transcendència pràctica de les conclusions jurisprudencials
exposades i el nou marc normatiu aplicable a l’Impost sobre
Societats (Reial Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de març) va portar
el Departament d’Inspecció Financera i Tributària  a realitzar
una Consulta Vinculant a la Direcció General de Tributs sobre
el criteri a seguir en base a l’actual normativa reguladora de
l’Impost.

La Direcció General de Tributs, analitzant les disposicions del
RDL 4/2004 de 5 de març pel qual s’aprova la Llei de l’Impost
sobre Societats i comparant-lo amb l’anterior Llei 61/1978 de
27 de desembre, determina el següent:
1) La Llei sobre l’Impost de Societats vigent regula de forma

més flexible que la Llei 61/1978 la deduïbilitat de les despe-
ses, de manera que en la nova regulació s’admet la deducció
fiscal d’aquelles despeses que, si bé no són obligatòries jurí-

dicament per a l’entitat, no obstant estan correlacionades
amb els ingressos, i sempre que no tinguin la consideració de
liberalitat.

2) Les retribucions dels administradors es consideren una des-
pesa realitzada per a l’obtenció d’un ingrés de l’entitat.
Aquesta qüestió no havia estat posada en dubte per les Sen-
tències del Tribunal Suprem del 13 de novembre de 2008
ressenyades, ni per cap altra. 

3) Les retribucions dels administradors no té, a més, la conside-
ració de liberalitat.

L’Informe emès conclou que si els Estatuts de la societat recu-
llen el caràcter remunerat del càrrec d’administrador, fins i tot
quan no es compleixen els requisits de certesa establerts en les
Sentències del Tribunal Suprem en qüestió, sí que tindran la
consideració de despesa fiscalment deduïble d’acord amb la re-
gulació vigent de l’Impost sobre Societats, atès que:
– representen una despesa comptable,
– estaven registrats en els resultats de la societat,
– no representen una liberalitat i 
– la Llei no estableix una particularitat específica sobre les con-

dicions que han de complir aquestes despeses comptables.

Aquest criteri, per tant, reverteix el criteri recentment esta-
blert pel Tribunal Suprem en el sentit d’admetre la deduïbili-
tat d’aquesta despesa, amb l’únic requisit que els Estatuts
socials estableixin que el càrrec d’administrador serà remu-
nerat. Desapareixent  l’obligatorietat de detallar aquesta re-
muneració.

CONCLUSIÓ

La conclusió pràctica és que les despeses representatives de les
retribucions satisfetes als administradors de les societats mer-
cantils tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble en
la determinació de la base imposable de l’Impost sobre Socie-
tats, quan els Estatuts estableixin el caràcter remunerat del càr-
rec, encara que no es compleixi de forma escrupolosa amb tots
i cada un dels requisits que, per a cada tipus de retribució, es-
tableixi la normativa mercantil.

Guillén Bécares, SLP

La responsabilitat dels administradors
Amb la nova regulació (Llei 16/2007 i Reial Decret Llei 10/2008) i última jurisprudència

Professorat:
Patricia Savín de Espona, advocada. Associada del Departament
Mercantil de JAUSAS.
Mª. Elisa Escolà Besora, advocada. Doctora en Dret per la UB.
Associada del Departament Concursal de JAUSÀS. 
August Torà Barnadas, advocat. Associat del Departament 
Laboral de JAUSAS. 
Mariano Gomáriz García, advocat. Associat del Departament 
Fiscal de JAUSAS. 

18 de maig de 2009À
re

a
 Ju

rí
d
ic

a

Seminari de l’Impost sobre societats

Director de l'Àrea
Josep M. Coma, economista. Assessor fiscal

Professorat:
Joan de Figarolas, advocat. Assessor fiscal
Jordi Bech, Àngel Sáez,
Àngel Segarra, economistes. Assessors fiscals
Marcos Barroso, assessor fiscal

Del 20 d’abril al 20 de maig de 2009
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El passat desembre va tenir lloc a la ciutat polonesa de Poznan
la catorzena conferència mundial sobre el canvi climàtic organit-
zada per les Nacions Unides. El context polític de la mateixa va
ser d’alguna manera diferent a la de les negociacions de Bali el
2007. Allà, l’ambient es va caracteritzar per la forta reacció in-
ternacional davant el Quart Informe sobre l’Estat del canvi climà-
tic presentat per l’IPCC i per l’impacte de l’Informe Stern, que
van donar al canvi climàtic un sentit d’urgència per a l’acció.
A Poznan les negociacions es van portar a terme en un context
en què la situació financera global es deteriorava ràpidament, el
risc de col·lapse energètic s’havia fet evident i en què s’esperava
que les grans economies del món entressin en recessió, si encara
no ho havien fet. Molts temen que la política climàtica s’aturi
víctima de la crisi, per contra els optimistes pensen que el risc de
col·lapse energètic impactarà positivament en el procés.
La UE ha reafirmat el seu compromís davant la lluita contra el
canvi climàtic, argumentant que una transició cap a una societat
amb baixos nivells de carboni implicarà uns costos que es veuran
sobradament compensats pels grans avantatges econòmics que
es presenten. Tanmateix, en paral·lel a la Conferència de Poznan
s’intentava tancar les complicades negociacions de l’ambiciós Pa-
quet Energia i Clima. La dificultat per tancar-les va fer que algú es
preguntés si el lideratge climàtic de la UE trontollava, però l’últim
dia de la Conferència de Poznan els delegats europeus van poder
presentar encantats l’acord assolit a Brussel·les. Aquest estableix
els instruments per arribar a l’objectiu del 2020 de reduir les emis-
sions el 20%, incrementar l’aportació de les energies renovables
fins el 20% i millorar l’eficiència energètica un 20%.
Al mateix temps, el triomf de Barack Obama a les eleccions pre-
sidencials americanes ha estat motiu per a l’optimisme a Poz-
nan. Obama ha promès fer del canvi climàtic una prioritat alta
i ha presentat el que ell denomina New Green Economic Deal
com un dels remeis de la crisi econòmica actual. A Poznan, els
Estats Units, encara representats per l’administració Bush, s’han
mostrat relativament tebis durant les negociacions, potser la
incertesa sobre la posició americana per al 2009 ha portat al-
guns països a no fer moviments importants en el desenvolupa-
ment de les negociacions. Pocs esperen que països en vies de
desenvolupament adquireixin cap tipus de compromís fins que
els països desenvolupats no clarifiquin les seves posicions.
Tot això ha portat que la Conferència de Poznan, tot i que ha per-
mès donar algun pas endavant en les negociacions, com ara algun
aspecte de l’adaptació al canvi climàtic dels països més pobres, no
hagi pogut materialitzar cap avenç significatiu. Segueixen sobre la
taula complexes parts de la negociació encara per resoldre, com
ara els compromisos de reducció de cada país, el finançament o la
transferència de tecnologia de països desenvolupats a països en
vies de desenvolupament, elements necessaris si volem que la seva
industrialització no es faci a partir de l’ús intensiu de carboni.
Des de la meva experiència hi ha tres països clau per a l’èxit de
les negociacions a Copenhaguen: els EUA, la Xina i la UE. I si
mirem més enllà de Poznan trobem senyals positius. El presi-
dent Obama ha sortit escollit amb el compromís de reduir les
emissions dels EUA un 80% per sota dels nivells del 1990 per
al 2050 i d’invertir en tecnologies netes 15.000 milions de dò-
lars anuals durant la pròxima dècada. El seu compromís unila-
teral de tornar les emissions dels EUA als nivells del 1990 per al
2020 no és suficient per a les necessitats del món, però a banda
d’anar més enllà que l’anterior administració americana, els op-
timistes volem pensar que representa un punt de partida en la
negociació i no una oferta definitiva.
La Xina continua mostrant un fort lideratge en el canvi climàtic,
dins el països en vies de desenvolupament, i ha anunciat recent-

ment un paquet d’incentius equivalent al 7% del PIB, incloent in-
versions importants en eficiència energètica i energies renovables.
La Xina lluitarà per no sacrificar la seva competitivitat, però la seva
estratègia de convertir-se en un país industrialitzat incorpora l’as-
sumpció de mitigar en algun moment les seves emissions.
Em permeto la llicència d’acabar aquest article reproduint el
que em va dir durant una conversa, la nit que es tancava la con-
ferència, un veterà negociador europeu: “serà necessari recor-
dar als delegats que l’èxit no és inevitable, i que sense una forta
voluntat política és molt possible que no s’aconsegueixi l’avenç
històric que es necessita a Copenhaguen i en el qual tantes ex-
pectatives estan dipositades”.

Iñaki Gili Jáuregui
Economista, secretari tècnic de l’Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic

Notícies
– OBAMA promou l’economia de l’energia. El president dels

EUA anuncia ambicioses fites d’estalvi de carburant i un nou
lideratge contra el canvi climàtic (27.1.09, El País).

– La captura de CO2 reduirà un 90% les emissions en el sector
industrial i energètic.

– El 60% dels espanyols pagaria un impost per protegir el medi
ambient, un 40% afirma que canviaria els hàbits de consum i
oci per tal de conservar el patrimoni natural (29.1.09, El País).

– La RSC torna al Congrés, defensant que la crisi no ha de fre-
nar el seu impuls (17.2.09).

– Entre les empreses més sostenibles del món, n’hi ha 20 d’es-
panyoles (2.2.09, Europa Press).

Esdeveniments
– El passat 5 de gener va començar el cicle de conferències

“QÜE’S, Qüestions Urgents d’Economia i Sostenibilitat”. La
primera conferència, a càrrec del Sr. Iñaki Gili, de l’Oficina del
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, es va referir a
les negociacions de Poznan (Polònia) i la situació present, de
la preparació de Copenhaguen on es definiran les claus del
post-Kyoto del 2012 en endavant. 

– El 26 de març va tenir lloc la 2a conferència del Cicle QUE’s
amb el títol “Eficiència energètica: eina clau per l’estalvi eco-
nòmic i millora de la competitivitat empresarial”, a càrrec del
Sr. Marcel Prunera, economista, director general de Promoció
Econòmica del Departament d’Economia i Finances de la Ge-
neralitat i el Sr. Joan Esteve, eginyer industrial, subdirctor de
planificació energètica de l’Institut Català de l’Energia. 

– El 20 d’abril es presenten els resultats del CONAMA9 al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Com ja sabeu els lectors
d’aquest apartat de l’informatiu, el col·legi va coordinar el grup
de treball MSOS (està penjat a la web). Els interessats a assistir-
hi podeu demanar invitació, contacte (martaroc.ind@econo-
mistes.com i/o josepmariasalas@uab.cat ).

Comissió d’Economia i Sostenibilitat 
Agraïm molt les noves incorporacions a la comissió, i també
l’esforç de tots per tirar endavant aquest cicle de conferències,
ara sí que podem dir que “la unió fa la força”.
Com sempre, quants més us interesseu per aquests temes, no
sempre coneguts pels nostres companys de professió, més s’ani-
ran obrint les ganes del seu coneixement, per tot estem a la vos-
tra disposició, ens podeu preguntar el que vulgueu via correu.

Marta Roca Lamolla
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Reflexions sobre la conferència mundial de canvi climàtic 
de Poznan (Polònia)
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lLa Llei 4/2008, publicada en el BOE el 25-12-2008, per la qual
se suprimia el gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni, entre
altres modificacions en la normativa tributària, va introduir di-
verses modificacions en el Text Refós de l’Impost sobre Socie-
tats. Comentem seguidament les que seran d’aplicació en els
períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2008.

Per regla general els càrrecs i abonaments a reserves que tin-
guin la consideració de despeses o ingressos, respectivament,
com a conseqüència de la primera aplicació del PGC o del PGC-
PIMES, s’integraran en la base imposable del primer període
impositiu que s’iniciï a partir de 01-01-2008. 
Recordem que l’antic PGC-90 recollia, formant part de l’immo-
bilitzat, les despeses de constitució, d’ampliació de capital i de
primer establiment. Amb els criteris de registre i valoració
del Nou PGC, aquestes partides no compleixen la definició
d’actiu, atès que per si mateixes aquestes despeses no perme-
ten a l’empresa obtenir beneficis econòmics en el futur, és a
dir, els efectes d’aquestes despeses es consumeixen en el mateix
exercici en què es realitzen i, per tant, no poden formar part de
l’actiu de l’empresa, la qual cosa obliga en la primera aplicació
del Nou PGC a la seva eliminació amb càrrec a reserves.
Aquest apunt comptable compleix amb la definició de despesa
comptable doncs suposa una disminució del patrimoni net pro-
duït en l’exercici en la forma d’una disminució de l’actiu (art. 36
del Codi de Comerç, segons redacció Llei 16/2007).
Per tant, a efectes fiscals, tota despesa meritada en el pe-
ríode impositiu s’ha d’integrar en la base imposable de
l’Impost sobre Societats, amb la particularitat que s’exigeix
el compliment de determinats requisits de registre comptable
per tal que la despesa sigui deduïble, en particular, que la des-
pesa estigui comptabilitzada en el compte de pèrdues i guanys
o bé en un compte de reserves, si així ho estableix una norma
legal o reglamentària.
I, d’acord amb això, aquesta despesa comptable compleix les
condicions exigides per la normativa de l’Impost sobre Societats
per a la seva deduïbilitat, doncs es comptabilitza en un compte
de reserves en compliment d’una norma reglamentària com és
el Nou PGC, cosa que exigeix realitzar un ajust negatiu al resul-
tat comptable en la liquidació del període impositiu correspo-
nent a exercicis iniciats a partir de l’1-1-2008 per l’import de la
despesa carregada a reserves per a la seva integració en la base
imposable de dits períodes.
La integració s’efectuarà neta de l’efecte impositiu.
Integració en la base imposable: si bé la Disposició Transitò-
ria 26 del TRLIS estableix que la integració en la base imposable
dels ajustaments comptables derivats de la primera aplicació
del PGC s’efectuï en el primer període impositiu iniciat el 2008,
per la DT 28 s’obre la possibilitat que la integració s’efectuï per
parts iguals durant tres exercicis.
– Quan algun dels abonaments a compte de reserves es corres-

pongui amb provisions per depreciació de la participació tin-
guda en el capital d’altres entitats i en algun dels tres
esmentats períodes impositius es produís una correcció fis-
calment deduïble de valor d’aquesta participació, que no
s’hagi computat per calcular el saldo net al qual ens hem re-
ferit en l’apartat anterior, s’integra en base imposable com a
ajustament positiu, a més, un import equivalent a aquesta
correcció de valor, fins a completar el saldo i, en el seu de-
fecte, el saldo que resti es distribueix per parts iguals entre
els restants períodes impositius.

En definitiva, s’haurà de determinar el saldo de tots els ajusta-
ments de primera aplicació, al qual s’afegirà el saldo que corres-

pongui pel deteriorament de valor de la cartera que no estigui
comptabilitzat i el saldo net que resulti d’ambdós conceptes
s’integrarà a la base imposable dels tres exercicis permesos.
En la memòria dels comptes anuals dels exercicis correspo-
nents als períodes impositius en els quals es reparteixi el saldo
net resultant de la integració en base imposable dels ajusta-
ments derivats de la implantació del Nou PGC, s’ha d’esmenar
l’import del saldo, així com les quantitats integrades en base
imposable i les pendents d’integrar.
Correccions de valor: pèrdua per deteriorament dels ele-
ments patrimonials (“Provisió per depreciació de la cartera”)
S’ha modificat l’apartat 3 de l’article 12 del TRLIS i s’ha afegit
una Disposició Transitòria Vint-i-novena, amb efectes exclusius
per al primer període impositiu que s’iniciï a partir de l’1 de
gener de 2008, als efectes que per a determinar la base impo-
sable de dit període es podrà deduir, sense necessitat d’impu-
tació comptable en el compte de pèrdues i guanys, la diferència
positiva que resulti d’aplicar el que estableix l’apartat 3 de l’ar-
ticle 12, que diu que la deducció en concepte de pèrdues per
deteriorament dels valors representatius de la participació en
el capital d’entitats que no cotitzin en un mercat regulat no
podrà excedir la diferència positiva entre el valor dels fons pro-
pis a l’inici i al tancament de l’exercici, tenint en compte les
aportacions o devolucions d’aportacions. Aquest mateix criteri
s’aplicarà a les participacions en el capital d’entitats del grup,
multigrup i associades en els termes de la legislació mercantil.
Amb la normativa imposada en el Nou Pla General de Comp-
tabilitat, aplicable per als exercicis iniciats a partir de l’1 de
gener de 2008, la provisió per depreciació de la cartera, anome-
nada actualment com a deteriorament de valor, es calcula de
forma distinta de com es calculava amb l’antic PGC del 1990.
En el Nou PGC, el deteriorament de la participada es calcula
comparant el valor d’adquisició amb el valor del seu patrimoni
net, corregit per totes les plusvàlues tàcites existents, no només
les existents en el moment de l’adquisició sinó per totes les que
existeixen en el moment de la valoració de la participada.
Aquest canvi de sistema de valoració comporta un ajustament
fiscal que serà el següent:
Amb el balanç d’obertura del 2008 la provisió existent s’ha d’a-
nul·lar amb un abonament a reserves de transició però que no
tindrà impacte fiscal, ja que es garanteix la neutralitat fiscal de
la manera següent:
– A efectes fiscals, el deteriorament deduïble en els següents

exercicis seguirà computant-se com fins a l’últim exercici
comptabilitzat amb l’anterior PGC.

– Al no tenir-se en compte les normes del Nou PGC, la deducció
fiscal pel deteriorament es realitzarà per ajustament extra-
comptable. És a dir, pot ser que comptablement no existeixi
deteriorament i, en canvi, en la declaració de l’Impost de So-
cietats pot computar-se alguna quantitat com a deduïble.

– Per al primer exercici que es comptabilitzi amb el Nou PGC,
el càlcul extracomptable del deteriorament deduïble permet
tenir en compte els deterioraments d’exercicis anteriors, amb
l’objectiu que l’ajustament derivat de la transició al Nou PGC
no tingui efectes fiscals.

En la memòria dels comptes anuals s’informarà de les quantitats
deduïdes en cada període impositiu, la diferència en l’exercici
del fons propis de l’entitat participada, així com les quantitats
integrades en la base imposable del període i les pendents d’in-
tegrar.

Ricard Viña Arasa
Assessor Fiscal del Col·legi

Règim fiscal dels ajustaments comptables de la primera aplicació
del Nou Pla General de Comptabilitat
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Mesures contra la crisi, menys ambigüitat i més acció
Ser economista no atorga més capacitat d’entreveure el futur
de les coses de la que s’atribueix a la resta dels mortals, però sí
coneixement addicional per a contrarestar mites, posar en qua-
rantena el que s’ha après, avaluar la realitat, valorar expectati-
ves, argumentar el perquè i analitzar les implicacions possibles
i factibles de determinades mesures. No calia ser aprenent d’en
Harry Potter per a tenir clar que la crisi era més que evident fa
ja uns mesos, mentre en l’àmbit polític es jugava, vull pensar
que inconscientment, a utilitzar eufemismes i matisos formals
per tal que la paraula crisi no s’esmentés.

És cert que la rapidesa, dimensió i profunditat de la crisi econò-
mica ha sorprès a tothom, però davant l’evidència el govern ha
passat temps menysvalorant-la i, una vegada reconeguda, ara
pensa que durarà poc. En base a aquesta anàlisi ha actuat sense un
full de ruta clar, tot encadenant plans de mesures, però sense
cap avaluació real de la seva efectivitat abans d’endegar el se-
güent. Potser es va perdre un temps notable buscant culpables
–entre ells els habituals com el mercat o la falta de regulació–,
més que solucions. Mentrestant, la falta de transparència pena-
litzava, la incertesa frenava i la pèrdua o falta de confiança pa-
ralitzava noves decisions.

Davant el notable deteriorament de la situació econòmica es-
panyola, des del novembre de l’any passat, el govern ha publi-
citat mesures d’estímul fiscal i de provisió de finançament. En
la compareixença del ministre Solbes davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda del Congrés dels Diputats el passat 17 de fe-
brer, es manifestava que les mesures de caràcter temporal,
estimades en l’1% del PIB, s’han instrumentat fonamentalment
mitjançant la canalització de recursos públics a favor de l’ocu-
pació i la inversió pública. Quant a les mesures de caràcter per-
manent, que implica rebaixa fiscal i una millora de liquiditat per
a les empreses i famílies, l’estímul fiscal estimat per al 2009 s’e-
leva fins al 2,3% del PIB. Segons el Govern central, es destaca
haver aplicat mesures d’estímul a la despesa (fons per a la in-
versió pública total i per a la dinamització de l’economia en àm-
bits prioritaris) i des del vessant dels ingressos públics (nova
deducció en l’IRPF, supressió de l’impost del patrimoni, avança-
ment de la deducció per hipoteca, devolució mensual de l’IVA
o nova bonificació per a la contractació d’aturats).

Clar que com passa amb els refranys i amb els contractes, sem-
pre cal llegir la lletra petita. Gastar més no implica necessària-
ment arreglar coses i el que com evidencia la dita popular “el
diner té més d’un goig: saber guanyar-lo i saber gastar-lo”. Pri-
mer cal centrar-se en sortir de la crisi econòmica i, després, en
guanyar productivitat. 

Les mesures d’una en una i amb objectius clars. Quan cal dir al-
guna cosa i sense temps per pensar-ho és fàcil barrejar incon-
sistències amb bones idees. També és possible desnaturalitzar
una mesura econòmica si hi ha temps per a afegir condicions
impossibles, o tan rares, que limiten el seu impacte. Hi ha exem-
ples d’ambdós casos.

En el cas de la creació del Fons Estatal d’Inversió Local, per al
qual 8.107 municipis van presentar projectes, es preveia donar
ocupació a 277.535 treballadors –no s’especificava per quant

de temps es contractarien– i distribuir la dotació de 8.000 mi-
lions d’euros de manera proporcional al número d’habitants de
cada localitat. Mikel Buesa fa una anàlisi de la mínima incidèn-
cia que tindran en termes d’activitat econòmica i d’ocupació,
atès que només l’1,2% del total dels projectes presentats són
de promoció industrial i turística o el 2,2% enquadrats en l’e-
pígraf d’eficiència energètica. A la resta de projectes li manca
naturalesa productiva, se centren en infraestructures urbanes
com obres de condicionament de cementiris i sepultures, les
referides a esport, SPA rurals... totes publicitades al web del
MAP. Si cal ajudar les administracions locals, primer cal donar
solidesa a la seva posició financera; segon, invertir en allò ne-
cessari; tercer, eliminar excessos d’intervenció, de personal i de
despesa innecessària.

En el cas del darrer paquet de “Mesures d’impuls econòmic i re-
forma estructural” del 27 de març, les ambigüitats i obvietats
d’algunes de les mesures s’alternen amb les bones intencions
d’altres. És positiu que es digui que “s’eliminaran les autoritza-
cions administratives que no estiguin justificades per raons d’in-
terès general o siguin desproporcionades”, però no precisar qui
determina l’interès general o què és desproporcionat fa pensar
que les coses no canviaran gaire. 

Són oportunes, i de fet benvingudes, la reforma de la llei con-
cursal, la participació de l’Estat en el reassegurament d’opera-
cions d’assegurança de crèdit i la rebaixa dels tipus d’interès
legal i de demora. Tanmateix, no s’esmenta com s’ha de solu-
cionar el bloqueig dels jutjats per l’acumulació d’expedients de
regulació o quan entren en vigor i les condicions que es dema-
naran perquè l’Estat participi en el reassegurament. 

I cal preguntar per què, d’acord al moment, el nivell en què res-
ten els tipus legal i de demora dista força del de l’Euríbor. I en
aquesta mateixa línia, es poden analitzar altres mesures relati-
ves al finançament mitjançant línies de l’ICO, avals, etc., són
positives, però difícils de portar a la pràctica pels condiciona-
ments exigits o per no superar el llindar mínim de percepció.

De poc ajuda la successió de plans de mesures si per altra
banda s’incrementen les complicacions innecessàries en mo-
ments delicats per a les empreses i famílies com els actuals. Val
la pena rellegir el RD 801/2008 on es recullen els supòsits de re-
habilitació d’habitatges o el RD 1793/2008 que modifica el Re-
glament de l’impost sobre societats.

En una situació complicada com l’actual la prioritat és guanyar
eficiència per a competir, mantenint el nivell d’ocupació i la re-
tribució. Aconseguir-ho passa per reduir costos no productius i
fer coses. 

Una política suportada en la despesa i en fer veure que es fan
coses té un recorregut molt limitat, i, a mitjà/llarg termini, per-
judicial.

Mercè Pizarro Santos
Directora del Departament d’Economia

Foment del Treball Nacional
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El tractament comptable dels instruments financers ha estat des
de la publicació del Nou Pla General de Comptabilitat (NPGC)
una de les normes de valoració (NV) més discutides, segurament
per ser no només la que incorpora canvis més significatius en la
valoració d’aspectes ja regulats en el PGC del 1990, sinó també
per tractar qüestions absents en l’anterior pla.

Aquest caràcter innovador de la vasta NV 9a relativa als instru-
ments financers es manifesta no només en el propi concepte
d’instruments financers, que tracta d’abastar un rang d’opera-
cions extens i divers, sinó també en la diversitat de criteris de
valoració a aplicar i en el paper que juga la variable ‘intenciona-
litat’ en el tractament comptable de les operacions. Fruit de la
combinació d’aquests elements: concepte, intenció i criteri de
valoració, els instruments financers es classifiquen en unes ca-
tegories, on tant en la valoració inicial, com en la valoració pos-
terior i en la correcció valorativa per deteriorament, s’incorporen
nous criteris de comptabilització amb conseqüències rellevants
tant des d’un punt de vista comptable com fiscal.

El redactat tan condensat d’un ventall tan extens d’operacions
ha derivat en l’aparició de diverses disposicions que, amb pos-
terioritat, han ampliat o matisat alguns dels criteris introduïts
per aquesta NV 9a, ja sigui per donar resposta comptable a as-
pectes que la norma no deixa prou clars, així com per aclarir
quines són les seves conseqüències fiscals en el moment de la
transició i en exercicis posteriors.

A continuació es detallen les consultes publicades en els Butlle-
tins de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (BOI-
CAC) que fan esment a la NV 9a relativa a instruments financers.

Consulta 2 BOICAC 74: Opció de manteniment de valors
en el balanç d’obertura en el cas de les provisions per de-
preciació d’inversions financeres en capital en empreses
del grup, multigrup i associades. En aquest cas l’opció de
continuïtat no és aplicable, i a data de transició cal analitzar se-
gons els nous criteris que exposa la NV 9a si cal anul·lar aques-
tes provisions, eliminant, si es dóna el cas, el seu import amb
abonament a reserves. L’efecte impositiu derivat d’aquest ajust
es registrarà també amb càrrec a la mateixa partida de reserves.

Consulta 3 BOICAC 74: Sobre com opera el Règim de tran-
sició al NPGC en relació amb unes accions que atorguen el
control sobre una altra societat i que van ser adquirides
amb anterioritat mitjançant una aportació no dinerària.
En aquest cas, a data de transició l’empresa podrà optar per
mantenir el valor dels elements patrimonials que s’han d’in-
cloure en el balanç d’obertura pels valors previs o pels resultants
de l’aplicació de les noves normes sempre que aquesta opció
s’apliqui a la generalitat d’elements.

Consulta 4 BOICAC 74: Aplicació de la NV 9a.6 relativa a
les operacions de cobertura d’inversions netes en negocis
a l’estranger en societats dependents, multigrup i asso-
ciades. Per les variacions en el valor raonable de l’instrument de
cobertura caldrà ajustar el compte de la participació (partida
coberta) amb càrrec a abonament a PIG, per la part de la cober-
tura considerada eficaç. En tot cas la cobertura no cobreix les
variacions en el valor consolidat de la participació.

Consulta 5 BOICAC 74: Els criteris de deteriorament reco-
llits en la NV 9a d’inversions en empreses del grup, multi-

grup i associades. El mètode d’estimació del valor recuperable
a partir del valor del patrimoni net ajustat per plusvàlues s’uti-
litzarà excepte millor evidència de l’import recuperable. En el
còmput de plusvàlues cal incorporar el fons de comerç i altres
possibles intangibles així com considerar l’efecte fiscal.

Consulta 6 BOICAC 74: Valoració i registre comptable en
la societat aportant i beneficiària d’aportacions no dine-
ràries consistents en inversions en el patrimoni d’empre-
ses del grup. Es plantegen dues situacions:
Si l’aportació es realitza a una societat nova. Per la societat
aportant es tractarà com una permuta normalment no comer-
cial i per tant l’operació no produirà cap resultat. Per la societat
beneficiària les accions es valoraran al cost que equivaldrà al
valor raonable de la contraprestació més les despeses de trans-
acció que li siguin atribuïbles.
Si l’aportació es realitza en una societat ja constituïda obtenint-
se el seu control. En aquest cas el tractament és anàleg a l’an-
terior, si bé ara la possibilitat de determinar el valor raonable de
les accions emeses per la beneficiària és superior.

Consulta 4 BOICAC 75: Tractament comptable d’una ope-
ració de factoring on l’entitat financera descompta del
preu de la cessió una quantitat per a cobrir el risc d’insol-
vències, import que es retorna al cedent si no es produei-
xen insolvències. En aquest cas, i encara que la quantitat
descomptada pogués excedir les expectatives màximes de risc
per insolvències, si el risc es manté no es pot donar de baixa
l’actiu financer i cal reconèixer un passiu pels imports rebuts en
la cessió.

Consulta 8 BOICAC 75: Opció de manteniment de valors a
data de transició en relació amb els saldos de despeses de
formalització de deutes i de despeses per interessos dife-
rits. A data de transició s’han d’eliminar aquests saldos reduint
el valor del deute. Realitzada la minoració, el valor del deute
equival al nou cost amortitzat. En el cas que una empresa apliqui
el PGC de PIMES si s’opta per carregar les despeses directament
a PIG, el saldo corresponent a despeses activades per formalit-
zació de deutes s’eliminarà amb càrrec a reserves. Les despeses
per interessos diferits reduiran en tot cas el valor del deute.

Consulta 1 BOICAC 76: Tractament comptable de l’aprova-
ció d’un conveni de creditors en un procediment concursal.
L’empresa haurà d’analitzar si, a conseqüència de l’aprovació
del conveni, han canviat substancialment les condicions del
deute (el valor actual dels fluxos d’efectiu sigui diferent almenys
en un 10% del valor actual dels fluxos d’efectiu romanents del
passiu original). Si és així, es donarà de baixa el passiu original
i es reconeixerà el nou. La diferència, descomptant els costos de
la transacció, es comptabilitzarà a PIG dins del marge financer.
Si en canvi les condicions no són substancialment diferents no
es donarà de baixa el passiu original, registrant en el seu cas
l’import de les comissions pagades com un ajust en el seu valor
comptable.

Finalment, destacar que malgrat la consulta 1 del BOICAC 74
estableix la no-obligatorietat d’aplicació supletòria de les NIIF,
mentre existeixin elements de dubte en la interpretació i apli-
cació de la norma, sembla raonable remetre’s al que disposen
les Normes Internacionals de Comptabilitat.

Àngels Fitó
Comissió de Comptabilitat CEC-ACCID

Pronunciaments comptables sobre el tancament dels instruments
financers
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Quadern de navegació
NOU PORTAL DE NOTÍCIES EN CATALÀ D’EUROPA PRESS

L'agència de notícies Europa Press ha obert un portal de notí-
cies íntegrament en català. Hi inclou les habituals seccions de
Política, Internacional, Economia i Finances, Societat, Esports,
Successos, Tribunals, Cultura i Gent. També estructura la infor-
mació segons territoris: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
A més, inclou serveis com la Cartellera, el Trànsit, Loteries i In-
formació meteorològica. 
http://www.europapress.cat/

GOOGLE EARTH EN CATALÀ

La nova versió del programa també permet navegar pel fons
del mar i per Mart 

La versió 5.0 del programa de cartografia digital Google Earth
ja és en català. El programa s'instal·la, per defecte, en l'idioma
del vostre sistema operatiu; si no és el català ho podeu ajustar
després. Com a novetat, aquesta nova versió permet explorar
els fons marins en tres dimensions i visitar el planeta Mart, re-
produït amb el relleu corresponent i les imatges del planeta ver-
mell més detallades i procedents de les diferents missions
espacials enviades a aquest planeta.

La funció Ocean afegeix a l'actual servei de Google Earth la
possibilitat d'explorar per sota l'aigua, incloent informació, fo-
tografies i vídeos procedents d'organismes científics, investiga-
dors marins i canals com ara National Geographic. A més a
més, ofereix informació sobre les conseqüències de l'excés de
la pesca, sobre les àrees marines més perjudicades, i recomana-
cions per a evitar l'esgotament dels recursos.

Finalment, la nova versió del programa permet comparar com
ha canviat una zona determinada en els darrers anys, compa-
rant les diferents fotografies per satèl·lit que s'han publicat.
http://earth.google.cat/

LYCOS TANCA LES VERSIONS EUROPEES DEL PORTAL 
I DEL CERCADOR

Lycos va ser un dels portals més importants d'Internet als Estats
Units i va emprendre una potent expansió internacional, prin-
cipalment a Europa i concretament a Espanya gràcies a la seva
aliança amb Telefónica. Actualment ha vist com el seu protago-
nisme baixava alarmantment i ha decidit tancar les webs que
tenia a Europa. 

A més del cercador i el portal, Lycos és també un servei d'allot-
jament prou popular, al qual de moment no sembla que el tan-
cament l'hagi d'afectar. Tot i amb això, als Estats Units corren
veus que l'empresa cerca un possible comprador i que, si no el
troba aviat, potser tancarà del tot.
http://www.lycos.com/

CONVERTEIX WEBS EN PÀGINES PDF DES D’UNA WEB

La web ofereix la possibilitat de convertir una pàgina web en
format PDF amb tots els avantatges que això comporta, en
comparació a la impressió de pantalla d'una web, que només
imprimeix la part de la web que és visible a la pantalla. 

Només cal introduir la URL que desitgem imprimir, i obtindrem
un arxiu PDF amb la imatge de la pàgina. No cal instal·lar cap
aplicació a l'ordinador, és gratuït i tampoc no és necessari re-
gistrar-se. Actualment està disponible en anglès, xinès, francès
i alemany.

Dins de la utilitat d’aquesta web cal tenir present que falla en
pàgines que tenen elements en Java, Javascript, Flash o estan
fetes amb marcs (frames).
http://html-pdf-converter.com/

EINES PER RECUPERAR FITXERS ESBORRATS

Un vídeo de VilaWeb TV explica quins programes es poden fer
servir

Sovint passa que per ac-
cident esborrem algun
fitxer i hem d’anar a re-
cuperar-lo a la paperera
de reciclatge. Però, què
passa quan ens adonem
que hem esborrat un fit-
xer i també hem buidat
la paperera? Un vídeo
publicat a Vilaweb TV

ens explica d’una manera clara i molt gràfica de quina manera,
gràcies a l’ajut de diferents programes gratuïts, podem recupe-
rar la suposada informació perduda. 

Podem trobar diferents programes per cada sistema operatiu i,
fins i tot, programes que intenten recuperar informació de CD’s
fets malbé. 

Això sí… són fiables però no al 100% ja que el resultat depen-
drà de si el fitxer fa molt de temps que es va esborrar, si s’ha re-
escrit l’espai que ocupava en el disc o l’estat físic del disc, CD o
memòria externa.
Vídeo: http://www.vilaweb.tv/?video=5590

Programes de recuperació:
– Undelete Plus: http://www.undelete-plus.com/
– PhotoRec: http//www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
– CD Recovery Toolbox: http://www.oemailrecovery.com/

cd_recovery.html
– DiskDigger: http://dmitrybrant.com/diskdigger

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





Lideratge i motivació d’equips

Durada: 21 hores
Dates: 8, 15 i 22 de maig de 2009
Horari: de 9.30 a 14.00 h i de 16.00 a 18.30 h

Els objectius del curs són:
– Conscienciar que només la gestió, encara

sent important, no és suficient per obte-
nir el màxim rendiment d’un equip de
treball. 

– Analitzar quines accions i/o comporta-
ments pertanyen al camp de la gestió i
quins al del lideratge. 

– Assimilar que el lideratge s’enfoca cap a
la persona, s’individualitza, perquè cada
persona necessita un enquadrament di-
ferent en l’equip. 

– Entrenar el participant en eines que per-
metin exercir un lideratge més intel·li-
gent: des de la comunicació, des de la
confiança, des de la motivació, etc. 

– Potenciar entre els participants el “senti-
ment de líder”. 

Innovant en temps de crisi

Durada: 24 hores
Dates: del 19 de maig al 4 de juny de 2009
Horari: dimarts i dijous de 17.00 a 21.00 h

Els objectius del curs són:
– Entendre per què avui la innovació és la

variable estratègica de l’empresa i dels ter-
ritoris.

– Conèixer i entendre les bases concep-
tuals de la innovació en les organitza-
cions.

– Entendre quins són els obstacles a la in-
novació i com els podem superar.

– Aprendre les tècniques a aplicar per su-
perar els obstacles anteriors. Concreta-
ment, es tindran en compte: alineació de
l’estratègia de l’empresa amb el sistema
d’innovació, aplicació d’instruments per a
la generació d’un flux continuat de noves
idees, com transformar les idees en pro-
jectes innovadors.

– Assegurar el canvi cultural i organitzatiu
que permeti el funcionament continuat
del sistema d’innovació.

Curs de control i auditoria 
interns

Durada: 24 hores
Dates: del 28 de maig al 23 de juny de 2009
Horari: dimarts i dijous de 17.00 a 21.00 h

Establir els conceptes fonamentals per a la
creació i el desenvolupament de l’auditoria
interna i la revisió del control intern, expo-
sant els mètodes de treball i la planificació
de l’activitat d’auditoria i controls interns.
S’incorpora un nou element en matèria de con-
trol com és l’evolució del concepte de 
control per arribar al control Self-Assessment.

Tècniques de cobrament 
a clients i negociació amb
deutors utilitzant la nova
normativa contra la morositat

Durada: 12 hores
Dates: 10, 15 i 17 de juny de 2009
Horari: de 18.00 a 22.00 h

L’objectiu del curs és proporcionar als as-
sistents coneixements pràctics i avançats
de cobrament a clients i recobrament de
deutes vençuts, recobrament d’impagats i
negociació amb deutors i morosos.
Els participants aprendran a millorar el sis-
tema de cobrament de la seva empresa, re-
cuperar els impagats de diverses vies i a
posar en pràctica les tècniques per reduir
la morositat empresarial.
En aquest curs s’explicaran les diferents
fórmules de com utilitzar en la pràctica em-
presarial la Llei 3/2004 de 29 de desembre
sobre mesures de lluita contra la morositat
en operacions comercials, per lluitar contra
els impagats.
S’exposaran les accions pràctiques que el
creditor pot emprendre en cas de retards
en el cobrament i com exercir els drets que
li atorga la Llei contra la morositat. En el
curs s’explicarà com fer les cartes de recla-
mació utilitzant els drets que li atorga al
creditor la Llei 3/2004.
Es definirà la metodologia a aplicar per a
una bona gestió de cobraments tenint en

Treballem en grup / Aula d’Economia

Cursos destacats maig/juny 2009
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compte les possibilitats de la nova Llei con-
tra la morositat i com fer la reclamació d’im-
pagats a través de les trucades telefòniques.
Així mateix es tractaran les diferents tècni-
ques que es poden utilitzar per aconseguir
un acord de pagaments amistós en paga-
ments difícils i les alternatives existents per
a recobrar impagats per la via no litigiosa.

Altres cursos maig/juny 2009

Cas pràctic de compravenda 
d’empreses: negociació i gestió 
de canvi

Durada: 8 hores
Dates: 5 i 7 de maig de 2009
Horari: de 16.30 a 20.30 h

La responsabilitat dels administradors

Durada: 4,5 hores
Dates: 18 de maig de 2009
Horari: de 16.15 a 20.45 h

Seminari de la declaració de l’Impost
sobre societats de l’exercici 2008

Durada: 5 hores
Dates: 26 de maig de 2009
Horari: de 16.30 a 21.30 h

L’empresa i la gestió de riscos 
financers

Durada: 16 hores
Dates: 26 i 28 de maig de 2009
Horari: de 9.00 a 14.00 h i de 15.00 a 18.00 h

Seminari pràctic del Nou Pla 
General Comptable

Negociació bancària. 
Canvis en la relació banca-empresa
en temps de crisi



Si fem l’esforç de classificar les conductes
que observem i cercar el seu motor, és lla-
vors que constatem per explicar-nos el
model que hem d’evocar la participació
d’ingredients no tan visibles o que hi par-
ticipen de forma indirecta i menys autoex-
plicatives: actitud enfront de les situacions
de pressió, d’angoixa, capacitat de discri-
minar l’essència del que no és core, actitud
vital enfront dels problemes (positivisme-
negativisme), capacitat d’influència (empa-
tia, motor intern, carisma), sensibilitat, etc.

Però, com Coll destacava, tanmateix hi ha
altres eixos importants, rectors que media-
titzen aquestes equacions: factors genètics,
el desenvolupament que ha experimentat
la persona, i la capacitat de triar allò que
vol fer a la seva carrera i a la seva vida són,
com apuntava, eixos la gestió dels quals és
crucial per afavorir i consolidar un talent.

Avui ningú no nega el paper clau que juga
en la conducta d’un individu la intel·ligència
emocional i social, a més de tots els factors
estructurals i cognitius, d’una banda, i am-
bientals de l’altra, com a actors principals
capaços de maximitzar o inhibir resultats.

Els individus que tenen un major coneixe-
ment d’ells mateixos, que saben utilitzar amb
seguretat i eficàcia els seus recursos, els seus
punts febles i les seves fortaleses, i que ho
fan tenint en compte les possibilitats de l’en-
torn i, a partir de la seva interacció amb les
persones, que conten amb elles i són capa-
ços de redissenyar tàctiques i estratègies, són
més eficients i poden incrementar els seus
nivells d’incidència de forma important.

Portant aquestes reflexions en el terreny
d’una organització dins el sector de l’auto-

moció, Ramon Paredes complementa i afe-
geix en la seva participació a la Jornada una
reflexió al voltant de factors com el compro-
mís, la disponibilitat, la compartició de valors
i la capacitar de créixer amb l’esforç, remar-
cant el pes que aquestes actituds tenen en la
consolidació d’un model realment talentós.

Veiem com sota el paradigma del talent, per-
què resulti útil, cal que es compleixin algu-
nes propietats com la de la idoneïtat (que la
seva funcionalitat doni cobertura i generi re-
sultats aplicables) i la de l’actualitat (que el
seu impacte ho sigui en el moment neces-
sari. No cal dir què passa si el talent actua
de forma extemporània i no dóna cobertura
als objectius plantejats). Per tant, hem d’es-
tar atents i actuar amb capacitat de reacció.

El grau de conjunció entre necessitats i
funcionalitats generarà una percepció que
l’agent és més talentós o menys i ens per-
met apreciar el retorn de la seva influència.

Aprofitar el que la genètica ens dóna, es-
brinar les parts ocultes i amagades tant a
nivell de coneixements com de variables
psicosocials, completar i desenvolupar i, si
es pot, tenir en compte les afinitats i voca-
cions, poden ajudar a fer més efectius
molts talents que poden ser fins i tot ocults.

I és que ja ho deia Gracián a la seva obra Arte
de la prudencia: “Cualquiera habría triun-
fado si hubiera conocido su mejor cualidad.”

Però... els productes també tenen talent

Per analogia podem parlar de productes
amb talent: iPod, iPhone, Nespresso...
només per esmentar algunes icones ac-
tuals, però podríem parlar de moltes al-

tres. Al darrere, visionaris i genis, persones
i equips amb talent.

Però també situacions de redescobriment
de talent: productes per exemple que sem-
blava que havien exhaurit la seva vida útil
al mercat, i de forma inesperada emergeix
una nova oportunitat:
Cas per exemple d’un model de vehicle que
estava previst interrompre la seva produc-
ció, doncs la seva vida útil ja havia finalitzat,
i que troba un nínxol com a tercer vehicle
en un altre país, fet que reactiva la seva pro-
ducció per exportacions per tal de donar
resposta a una nova demanda del mercat.
Aquell producte obsolet que ja no servia va
passar a ser el motor que va dinamitzar una
planta que es quedava sense producció.
Podem dir que aquest producte és un
exemple de talent, de gestió amb talent!

Per concloure:
Avaluar permanentment les necessitats i
conjuntura de l’entorn per assegurar que
les respostes són les idònies, i alhora, uti-
litzar els formats de talent per visualitzar
oportunitats actuals i estratègies de futur.

Estratificar el talent i orientar-lo a les funcio-
nalitats diverses que saben, poden i volen
aportar (el caràcter de decisió pròpia en les
persones és un factor interessant a debatre
més endavant, però que no podem obviar).
Les variables psicosocials i emocionals tenen
un pes decisiu en l’autogestió del talent i
podem dir que tenen un paper essencial ma-
ximitzant l’eficiència i l’explotació excel·lent
dels recursos, la versatilitat i capacitat de res-
posta cap a l’entorn. Una bona part de l’ex-
plicació en diferencial entre diferents models
de talent vindria explicat per la millor capa-
citat en l’autogestió emocional de les perso-
nes i per la seva capacitat d’automotivació.
Obrir el focus de la càmera per descobrir
talent on mai hem cregut, donar oportuni-
tats al “tapat” i pensar que podem desco-
brir oportunitats. Innovar en el concepte
de talent i els seus usos.

Pel bé de la nostra societat, hem d’intentar
generar pràctiques i actituds que ajudin a
fomentar, despertar i aprofitar el talent.  Ho
hem de fer a nivell macro i micro. Cadascú
des de la nostra responsabilitat podem i
hem de contribuir a una millor gestió si
som conscients de la seva importància. És
desitjable que quedi cristal·litzat com a
hàbit i consolidat com a creença integrada
a la nostra estructura de valors.

Nietzsche distingia entre dos tipus de feli-
citat: la dels mediocres (una vida còmoda,
sense problemes) i la dels que es marquen
reptes ambiciosos i fan tot el possible per
assolir-los.

Anna Ros
Psicòloga PDG – IESE
Sòcia KTC&R GLOBAL

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

El despertar del talent: 
o com reinventar-lo (2a. part)
Continuació de l’article publicat en l’Informatiu número 125 referent a la con-
ferència “Gestió del talent al segle XXI”,  que es va celebrar dins del Cicle de ter-
túlies i conferències: “Organització, talent i tecnologia” el 17 de novembre de
2008 i que va organitzar la Comissió d’Economia del Coneixement del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, 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 Manzanas, expert en talent i coneixement.
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Ara, més que mai, en plena crisi econò-
mica i financera, bona part del sector pú-
blic, especialment l’administració local,
pot esdevenir capdavantera tot emprant
solucions creatives i eficients, tant en ter-
mes d’augment de la productivitat social
dels seus recursos, com en el fet de trobar
finançaments alternatius.

No és cap tòpic que, durant les èpoques de
crisi econòmica o de valors (i en aquesta
ocasió de ben segur que patim les dues),
és quan poden sorgir noves oportunitats.
És quan pot donar resultat el fet d’empren-
dre plantejaments nous tant a l’empresa
com, potser encara amb més raó, al món
de l’administració pública. Així va ser, du-
rant el segle de l’ascensió de la burgesia,
de les llums i de la il·lustració. La pregunta
és... també podria ser-ho ara? ¿Podria, per
exemple, el Partenariat Públic Privat (PPP)
com a nou sistema de finançament i de
gestió, esdevenir una de les noves fórmu-
les que contribuïssin a un canvi? ¿Podria
ser una forma de superar la crisi i, el que
és pitjor, l’atonia que durant els propers
anys, probablement, ens tocarà de viure?
Per tant, parlarem del Partenariat Públic
Privat des de l’“origen”, amb la professio-
nalització de la funció pública, anant cap
la “maduresa” i acabant amb els nous mo-
dels d’“eficiència”. És a dir, des del primer
canvi de model sofert per l’Administració
durant l’època moderna, per tal d’esbrinar
si, mutatis mutandis, podem treure algun
ensenyament d’aquesta història, tot pro-
veint-nos de noves solucions per a la rea-
litat actual i el seu futur.

L’origen: una administració professional

Al segle XVIII, Frederic el Gran de Prússia,
paradigma del dèspota il·lustrat, va militarit-
zar el país, amb un exèrcit permanent de
200.000 homes i va crear una administració
pública professional. D’aquesta manera, el
monarca instituïa una forma moderna de
governar que, al cap d’uns anys, l’econo-

mista francès Vicent de Gournay va batejar
amb el nom de burocràcia, la qual va esde-
venir, amb rapidesa, la forma d’administrar
la cosa pública als països europeus avan-
çats. L’administració professionalitzada, a di-
ferència de les prebendes atorgades a
aristòcrates o jerarquies eclesiàstiques, va
millorar l’eficàcia de la gestió i obtingué el
suport de la nova classe dirigent: la burgesia.
La professionalització va ser la clau de
volta de l’eficàcia de l’Administració. La
constituïa un conjunt de factors: l’estabili-
tat en el càrrec dels seus membres: els fun-
cionaris, l’estructura jeràrquica basada en
mèrits i antiguitat, la creació d’escoles es-
pecialitzades en principis i tècniques d’ad-
ministració, la valoració objectiva dels
aspirants articulada en exàmens i oposi-
cions, l’acreditació de determinats graus
acadèmics per tal de poder opositar, la
transparència a la retribució salarial en
funció de paràmetres objectius. Tots
aquests factors essencials, conjuntament
amb d’altres, van conformar una estructura
sòlida que garantia el funcionament efec-
tiu de la maquinària de l’Estat, indepen-
dentment dels avatars de la política.

Encara avui es té en compte, per tal d’ava-
luar el nivell de confiança i de desenvolu-
pament social i econòmic real d’un Estat,
a l’ensems, el grau d’eficàcia i integritat de
la seva Administració. 

Agents econòmics i particulars valoren
aquest aspecte a l’hora de relacionar-se
amb un país comercialment o simplement
per a visitar-lo com a turista. D’altra
banda, en el decurs de la història, hem
vist força sovint els fracassos de règims i
sistemes de qualsevulla orientació ideolò-
gica associats a la ineficàcia i a la corrup-
ció. Una administració competent és, en
bona mesura, condició necessària per a
l’estabilitat política de tota mena de cor-
poracions públiques, estatals, federals o
municipals, sobretot als països de pràctica
democràtica.

La maduresa: una administració 
omnipresent

Malgrat totes aquestes virtuts, o potser
com a conseqüència d’elles, la burocràcia
ha esdevingut un nou poder (molt potent)
dins de la canònica divisió de poders de la
democràcia moderna. A gran part d’Eu-
ropa, l’aparell de l’Estat, a través de les
seves diverses administracions (municipal,
regional, autonòmica, etc.), pot arribar a
controlar gairebé la meitat del PIB. Un
poder incomparablement superior al que
tenia quan va néixer tres segles abans.
L’administració pública és un poder en
creixement, en funció de l’enorme cabal
financer que administra. Un poder en crei-
xement, també, com a resultat del paper
assignat a l’estructura de tot l’Estat: garant
del benestar ciutadà i subministrador de
tota mena de serveis. Un poder en creixe-
ment pel fet de trobar-se alliberat de la
competència dels mercats, donada la seva
naturalesa monopolística.

La classe política, amb responsabilitats de
govern, coneix perfectament, més que el
propi ciutadà, la situació descrita. Al ciutadà
no li acaba de ser prou patent el fet que la
capacitat d’acció dels equips de govern 
–elegits amb els seus vots– pugui estar, en
certa manera, condicionada per l’actitud
que sobre els assumptes de govern pugui
adoptar una determinada burocràcia.

El polític té la dura feina de governar. Go-
vernar vol dir fer “fer” coses als altres. Go-
vernant amb el seu partit, però, sempre
sota la vigilància de l’oposició i, de vega-
des, amb coalició, és a dir, amb la presència
d’una mena d’oposició interna. Governar,
dirigir, és realment molt difícil, tant per al
sector públic com per a l’empresa privada.
Un president de consell d’administració,
com un alcalde, també ha de fer “fer” coses
als altres. I als consells d’administració,
igualment que als governs municipals, no
sempre es disposa de majoria suficient per
tal de poder decidir sense problemes. Els
equilibris per exercir el poder a l’empresa
poden ser tant complexos com al món de
la política. La diferència, però, entre l’em-
presa i l’administració pública rau en l’exe-
cució; és a dir, en aquells que han de dur a
terme les decisions preses. Quan parlem
del sector privat es tracta d’empleats; quan
ens referim al sector públic, de funcionaris.
Aquest és un fet determinant.

A l’empresa privada, l’autoritat del màxim
executiu arriba amb força a tota l’entitat,
tot i que el personal sigui nombrós o es
trobi allunyat dels centres de direcció. El
rendiment, i fins i tot l’actitud de cadascun
dels membres de l’empresa seran premiats
o no en funció dels resultats que l’empresa
obtingui. Seran les forces del mercat, de la
competència, les que obligaran l’empresari
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a actuar rigorosament, fins i tot a desgrat
seu. A l’empresa, la carrera professional de
l’empleat i la seva permanència al lloc de
treball es veu condicionada, en general,
per l’èxit de l’entitat a la qual pertany.
Aquesta exposició al mercat d’empresari i
empleat, però, no és la mateixa que per al
polític o per al funcionari. El fracàs, la cai-
guda, o la no-reelecció d’un govern no
acostuma a tenir gaires efectes sobre el
cos funcionarial de l’Administració.

El futur: l’eficiència del Partenariat 
Públic Privat

L’eficiència, és, en darrer terme, un problema
matemàtic de màxims i mínims. L’eficiència es
troba sovint com una excel·lència a les empre-
ses que tenen èxit en el mercat. L’excel·lència
en la producció, o en els serveis, s’assoleix
quan empresa i consumidors “maximitzen”
benefici i satisfacció “minimitzant” els recur-
sos emprats. L’eficiència no és més que l’op-
timització d’un conjunt de variables: servei
produït, cost de manteniment, inversió, pro-
ductivitat dels recursos, etc.; maximitzant i
minimitzant, cadascuna d’elles en equilibri
respecte de les altres, per tal d’aconseguir re-
sultats de funcionament creixents.

Cada cop més, els polítics d’arreu del món,
especialment els dels governs municipals
dels països democràtics, estan adoptant
l’òptica de l’eficiència empresarial i del seu
finançament a l’administració pública. I ho

fan incorporant als seus projectes la pròpia
empresa privada. És allò que internacional-
ment es coneix com a “Public Private Part-
nership” (PPP). El governant municipal sap
que serà jutjat pels resultats d’una acció de
govern tangible, és a dir, acompanyada d’è-
xits reals. El polític de govern municipal,
forçosament allunyat de la retòrica que
opera en altres àmbits polítics, sap perfecta-
ment que seguir al Govern depèn del fun-
cionament eficient de la seva Administració.
El Partenariat Públic Privat no és una pri-
vatització. És una forma de finançament i
de gestió. El Partenariat Públic Privat no
és només una mera concessió administra-
tiva, tan antiga com el propi dret romà. El
Partenariat Públic Privat es caracteritza
perquè l’autoritat executiva en la presa de
decisions es comparteix entre el sector
públic i el sector privat, on els socis privats
assumeixen un seguit de riscos: inversió,
demanda, construcció o manteniment, a
canvi dels quals obtenen una retribució. I
l’administració pública, per la seva banda,
fixa objectius, atorga drets, determina
condicions i aconsegueix la inversió que
li cal sense haver de recórrer a l’endeuta-
ment. Polítics i alts funcionaris dialoguen,
proposen i exigeixen una determinada
gestió a partners privats, i asseguts a una
mateixa taula poden gestionar, amb efi-
ciència, tant un immoble d’oficines muni-
cipals com una llar d’avis, una residència
d’estudiants, un poliesportiu o l’enllume-
nat públic i, tot això, amb la reconeguda

eficiència de l’empresa privada al servei
dels objectius de la corporació pública.
No és, doncs, gens sorprenent que, nas-
cuda aquesta fórmula al Regne Unit, als
darrers temps del govern de Margaret
Thatcher i desenvolupada posteriorment
per Anthony Blair, s’hagi divulgat per tot el
món anglosaxó a  una velocitat vertigi-
nosa.  Els polítics i les administracions que
utilitzen el Partenariat Públic Privat, s’han
adonat que potencien l’eficiència de la
gestió compartint objectius i recursos de
forma cooperativa amb el sector privat. El
soci privat s’involucra en aquest tipus de
projecte en el finançament i en la gestió.
El Partenariat Públic Privat integra, en els
seu concursos, diferents tasques a desen-
volupar, que mai no haurien hagut d’estar
separades. És a dir: la prestació del servei
al ciutadà, el disseny del projecte, el finan-
çament, la construcció i la posterior gestió. 
El Partenariat Públic Privat està suposant un
canvi radical en la manera d’enfocar l’acció de
govern, doncs s’està imposant en qualsevulla
Administració ben finançada i gestionada.
El Partenariat Públic Privat té l’oportunitat,
tres segles després del gran pas donat amb la
professionalització de l’administració pública
amb l’adveniment de la burocràcia primigè-
nia, d’unir el millor del mons públic i privat
en benefici de la societat i la ciutadania: au-
tèntic i únic objectiu de l’acció de govern.

Francesc Joan
Economista

www.gabinetburgmaster.com
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2 de febrer

Conferència sobre “L’impost de societats en
el nou Pla General de Comptabilitat”, orga-
nitzada per la Comissió de Comptabilitat,
a càrrec del Sr. Francesc Gómez, membre
del Comitè Permanent de la Comissió de
Comptabilitat del CEC i professor de la
UAB. Va moderar l’acte la Sra. M. Àngels
Fitó, membre del Comitè Permanent de la
Comissió de Comptabilitat del CEC.

3 de febrer

Sessió temàtica “Efectes fiscals del Nou Pla
General Comptable”, organitzada per la
Comissió ‘Assessors Fiscals’, a càrrec del Sr.
Jaume Barril, inspector cap de la Unitat Re-
gional d’Inspecció.

3 de febrer

Seminari sobre el Nou PGC “Immobilitzat
financer i instruments financers”, organitzat
per la Seu de Tarragona del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Xa-
vier Sentís, professor de la UAB.

4 de febrer

Presentació a la premsa de l’estudi “La Di-
mensió de l’Empresa catalana”, a càrrec del
Sr. Ferran Lemus, president de la Comissió
d’Economia Financera, i del Sr. Joan B.
Casas, degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya. 

4 de febrer

Curs “Comptes anuals i memòria”, organit-
zat per la Seu de Girona del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Josep Lluís Boned, consultor i professor de
la UPF.

5 de febrer

Dinar col·loqui “Agenda de la recerca en
Economia de la Salut en l’àmbit del sis-
tema sanitari”, organitzat per la Comissió
d’Economia de la Salut, a càrrec del Sr.
Josep Fusté, cap de la Unitat de Mapa Sa-
nitari, la Sra. Sílvia Ondategui, directora
de la unitat de sanitat i farmàcia de Price-
waterhouseCoopers, el Sr. Jaume Puig,
professor titular en el departament d’Eco-
nomia i Empresa de la Universitat Pom-
peu Fabra, i la Sra. Misericòrdia Carles,
professora de la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de la Universitat
Rovira i Virgili. Van moderar i dinamitzar
el Sr. Lluís Bohigas, director de relacions
institucionals de Roche Diagnòstics, i el
Sr. Oriol de Solà Morales, director adjunt
de l’Agència d’Avaluació Tecnològica i
Recerca Mèdiques de Catalunya.

5 de febrer

Cicle de conferències: “Preparant el Post-
Kyoto: camí de Copenhaguen”, organitzada
per la Comissió d’Economia i Sostenibilitat,
a càrrec del Sr. Iñaki Gili, economista, Ofi-
cina del Canvi Climàtic del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

5 de febrer

Curs “El Nou Pla General Comptable i l’im-
post sobre societats”, organitzat per la Seu
de Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec de la Sra. Miriam Ba-
rrera, economista, associada de Garrigues
Abogados y Asesores Tributarios.

5 de febrer

Jornada sobre Administració Concursal, or-
ganitzada per la Seu de Tarragona del
Col·legi d’Economistes, a càrrec del Sr.
Manuel Díaz, antic titular del Jutjat Mer-
cantil de Tarragona, el Sr. Lluís Jordi Pana-
dès, economista, el Sr. Carles Escudero,
economista, el Sr. Lluís Mezquida, econo-
mista i advocat, la Sra. M. Glòria Barberà,
degana de la Facultat d’Econòmiques de
la URV, la Sra. M. Aránzazu Ortiz, titular
del Jutjat Mercantil de Tarragona, i el Sr.
Fernando Campa, delegat del Col·legi a
Tarragona. 

6 de febrer

Seminari sobre el Nou PGC “Immobilitzat
material i intangible”, organitzat per la Seu
de Tarragona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a càrrec del Sr. Jordi Rizo, pro-
fessor de la UAB.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades
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10 de febrer

Conferència organitzada pel Club de Con-
juntura, sobre “L’economia catalana al co-
mençament del 2009” amb la participació
de Sra. Ana Belmonte, Sr. Víctor Fabregat,
Sra. Àngela Fernández, Sr. Àngel Hermosi-
lla, Sr. Joan Miquel Hernández, Sra. Mercè
Jou, Sra. Maria Parpal, Sra. Germani Rincón
i Sr. Rafael Romero. Va moderar el Sr. Ra-
fael Romero.

10 de febrer

Presentació de l’Eina informàtica específica
per als Administradors Concursals desenvo-
lupada pel Sr. Carlos Escudero, i que també
va anar a càrrec del Sr. Escudero, econo-
mista, organitzada per la Seu de Tarragona
del Col·legi d’Economistes.

12 de febrer

Sessió temàtica “Efectes fiscals del nou Pla
General Comptable”, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec del
Sr. Jaume Barril, inspector cap de la Unitat
Regional d’Inspecció.

12 de febrer

Curs “El nou règim de les operacions vincu-
lades. Preus de Transferència”, organitzat
per la Seu de Girona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Jordi
Bech, economista, assessor fiscal.

17 de febrer

Conferència sobre “Les empreses davant la
crisi: oportunitats i propostes”, organitzada
per la Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec
del Sr. Oriol Amat, catedràtic de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, vicepresident de l’AC-
CID i vicesecretari de la Junta de Govern
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

17 de febrer

Inici del curs “Operacions Vinculades”, or-
ganitzat per la Seu de Tarragona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Jordi Bech i Sr. Jordi Tolos. 

18 de febrer

Curs sobre “Nou règim d’operacions vincu-
lades. Preus de Transferència”, organitzat
per la Seu de Lleida del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Luis
Serrano Blanco, inspector de l’AEAT de la
delegació de Lleida.

24 de febrer

Conferència sobre “El paper de l’auditor
en els concursos de creditors”, organit-
zada per la secció REA Catalunya a càrrec
del Sr. José María Fernández Seijo, magis-
trat jutge titular del Jutjat Mercantil núm. 3
de Barcelona.

3 de març

Sessió temàtica “L’IVA en les operacions im-
mobiliàries 2”, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr. José
María Tocornal, cap de la Unitat Provincial
de l’AEAT de Girona.

3 de març

Dinar col·loqui amb el títol “El venture capi-
tal com a instrument de finançament alter-
natiu”, organitzat pel Fòrum Economistes en
Mercats Financers, a càrrec del Sr. Ferran
Lemus, conseller delegat de Highgrowth. Va
ser moderat per la Dra. Montserrat Casano-
vas, catedràtica d’Economia Financera i se-
cretària de la Junta de Govern del Col·legi.

3 de marc

Jornada sobre “Els reptes econòmics i fi-
nancers de l’urbanisme”, organitzada per
la Comissió d’Economia Territorial Ur-
bana en col·laboració amb l’Agrupació
d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, 
a càrrec del Sr. Joan Ràfols, vicedegà del
Col·legi d’Economistes, Sr. Josep M. Vila-
nova, president de l’Agrupació d’Arqui-
tectes Urbanistes de Catalunya, Sr. Ricard
Pié, arquitecte, Sr. Agustí Jover, econo-
mista, i Sr. Joan Güell, arquitecte. Aquest
acte es va celebrar al Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya.

3 de març

Seminari “Nou Pla General Comptable de
les fundacions catalanes” organitzat per
la Seu de Girona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec de la Sra.
Soledad Moya, economista, professora
de la UAB.



rector del Cercle d’Economia, Oriol Amat,
catedràtic de la UPF i vicepresident de
l’ACCID, i Jordi Mercader, soci fundador
de Mercaconsult i conseller d’Inveready.
L’acte va ser moderat pel Sr. Fernando
Campa, vocal president de la Seu de Tar-
ragona i director de la Càtedra d’Empre-
nedoria i Creació d’Empreses de la URV.

18 de març

Conferència “Els reptes de l’Economia Cata-
lana el 2009: com sortir reforçats de la crisi”,
organitzada per la Seu de Lleida del Col·legi
d’Economistes de Catalunya conjuntament
amb Fòrum Empresa, a càrrec del Sr. An-
dreu Morillas, secretari d’economia del De-
partament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.

18 de març

Jornada tècnica sobre “Podem aprofitar-
nos de la competència?”, organitzat per la
Seu de Girona del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, a càrrec del Sr. Miquel Pintó,
màster en màrqueting per ESADE, que va
parlar sobre Reflexió i pla de futur; Sra.
Gabriela Pinea, llicenciada en Comunica-
ció i Direcció Creativa, que va parlar sobre
Gestió de la comunicació, i el Sr. Joan
Manel Albacete, MBA, enginyer de pro-
ducte que va parlar sobre Benchmarking
= estratègia per competir.

19 de març

Curs sobre “Responsabilitat dels administra-
dors”, organitzat per la Seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càr-
rec de la Sra. Sílvia Sorribas, i Sra. Arancha
Tobaruela, advocades de Garrigues Aboga-
dos y Asesores Tributarios.

19 de març

Conferència “Criteris per a quantificar els
honoraris d’economistes en funcions de pe-
rits judicials”, organitzada per la Comissió
Rectora del TAP, a càrrec del Sr. José C. Ba-
lagué Domènech, economista, auditor i
perit judicial. Va moderar l’acte el Sr. Mel-
cior Viloca, economista vicepresident de la
Comissió Concursal i Empreses en Crisi.

5 de març

Cicle de tertúlies i conferències: Organitza-
ció, talent i tecnologia. “Sistemes de medi-
ció d’intangibles estratègics i gerencials”,
organitzada per la Comissió d’Economia
del coneixement conjuntament amb la Co-
missió d’intangibles de l’ACCID, a càrrec
del Sr. Josep M. Viedma, professor de la
UPC, Sr. Marcel Verger, director de SDG
consulting, i Sr. Jordi Montserrat, soci d’O-
penmet Group. Va ser moderada per el Sr.
Salvador Guasch, president de la Comissió
d’Intangibles de l’ACCID.

5 de març

Reunió constituent de la Comissió d’Inno-
vació Industrial.

5 de març

Presentació de l’estudi “Dimensió de l’Em-
presa Catalana”, organitzada per la Seu de
Lleida del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, a càrrec del Sr. Ferran Lemus, presi-
dent de la Comissió d’Economia Financera.

10 de març

Presentació del Procediment arbitral de
Concòrdia d’obra, organitzada per la Seu
de Lleida del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, a càrrec de la Sra. Roser Esteve i
del Sr. Josep Barceló, del Tribunal Arbitral
Tècnic de Catalunya.

11 de març

Tertúlia: “Possibilitats jurídiques de la col·la-
boració público-privada en l’àmbit sanitari”,
organitzada per la Comissió d’Economia de
la Salut, a càrrec del Sr. Ramon Vallbé, ad-
vocat, professor de la UAB.

12 de març

Conferència “El manteniment de la informa-
ció al llarg del temps, arxivers i tecnòlegs,
passat, present i futur”, organitzada per la
Comissió d’Organització i Sistemes d’Infor-
mació, a càrrec del Sr. Carlos López Rodrí-
guez, director de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó; Sra. Glòria López de la Plaza, fa-
cultatiu d’arxius; Sr. Albert Esplugues, di-
rector de la Fundació per la Innovació i la
Productivitat de Microsoft, i Sr. Roberto
Boya, director tècnic d’Adobe Systems Iberia.
Va moderar l’acte el Sr. Josep Maria Gallart,
vicepresident de la Comissió d’Organitza-
ció i Sistemes d’Informació.

12 de març

Conferència Presentació de l’estudi sobre la
Dimensió de l’Empresa Catalana. Debat entre
empresaris i professionals: propostes d’actua-
ció, organitzat per la Seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càr-
rec del Sr. Ferran Lemus, economista, presi-
dent de la Comissió d’Economia Financera
del Col·legi. Va presentar l’acte el Sr. Domè-
nec Espadalé, president de la Cambra de
Comerç, i el va moderar el Sr. Esteve Gibert,
president de la seu territorial de Girona.

17 de març

Sessió temàtica “Novetats del llibre quart del
Codi Civil de Catalunya”, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec del
Sr. Iván Emilio Robles Caramazana, notari.

17 de març

Jornada “Oportunitats empresarials da-
vant la crisi actual”, organitzada per la
Seu de Tarragona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, l’ACCID, i la Càtedra
d’Emprenedoria i Creació d’Empreses de
la URV, a càrrec del Sr. Jordi Alberich, di-
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20 de març

Conferència sobre “Un món en crisi”, organit-
zada per la Comissió d’Economia Financera,
a càrrec del Sr. Gumersindo Ruiz, catedràtic
de política econòmica de la Universitat de
Màlaga. Va presentar i moderar l’acte el Sr.
Ferran Lemus, president de la Comissió.

23 de març

Seminari sobre “Infraccions i sancions”, or-
ganitzat per la Seu de Girona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
José Maria Tocornal, sotsinspector de Tributs
i Cap de la Unitat d’Inspecció de l’AEAT de
Girona.

24 de març

Inici del curs “Excel Avançat per a econo-
mistes i presentacions eficaces amb Power
Point”, organitzat per la Seu de Lleida del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càr-
rec del Sr. David Uyarra, d’Audinfor.

24 de març

Assemblea de col·legiats per a l’aprovació
de la liquidació dels comptes anuals de l’e-
xercici 2008 i presentació de l’informe de
gestió del Comitè de Normativa i Ètica Pro-
fessional (CNEP).

26 de març

Segona conferència del cicle QUE’s (Qües-
tions Urgents d’Economia i Sostenibilitat)
“Eficiència energètica: eina clau per a l’estalvi
econòmic i millora de la competitivitat em-
presarial”, organitzada per la Comissió d’E-
conomia i Sostenibilitat, a càrrec del Sr.
Marcel Prunera, economista, director general

de Promoció Econòmica del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i Sr. Joan Esteve, enginyer indus-
trial, subdirector de planificació energètica
de l’Institut Català de l’Energia.

27 de març

Roda de Premsa per a la presentació de l’in-
forme Situació Econòmica Hivern 2009, i la
Nota d’opinió sobre la crisi, a càrrec del Sr.
Àngel Hermosilla, economista i responsable
de la Secretaria Econòmica del Col·legi i del
Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

30 de març

Curs “Elaboració de la memòria segons el
NPGC”, organitzat per la Seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a càr-
rec del Sr. Francesc Gómez, economista,
professor de la UAB.

Documents de treball 
a disposició dels 
col·legiats
En aquest període s’ha posat a disposició dels membres
del Col·legi d’Economistes de Catalunya la documen-
tació següent, que podeu trobar a la pàgina web del
Col·legi, en l’apartat corresponent:
– Documentació aportada per Jaume Barril, inspec-

tor cap de la Unitat Regional d’Inspecció, amb
motiu de la sessió temàtica “Efectes fiscals del Nou
Pla General Comptable”, organitzada per la Co-
missió d’Assessors Fiscals el passat 3 de febrer.

– Documentació aportada per Iñaki Gili, econo-
mista. Oficina del Canvi Climàtic, Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
amb motiu de la primera conferència “Preparant
el Post-Kyoto: camí de Copenhaguen” del cicle
QUE’s (Qüestions Urgents d’Economia i Sostenibi-
litat), organitzada per la Comissió d’Economia i
Sostenibilitat el passat 5 de febrer.

– Documentació aportada per Oriol Amat, catedràtic
de la Universitat Pompeu Fabra, vicepresident de
l’ACCID i vicesecretari de la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb motiu
de la conferència “Les empreses davant la crisi:
oportunitats i propostes”, organitzada per la Co-
missió d’Assessors Fiscals el passat 17 de febrer.

– Documentació aportada per José María Tocornal,
cap de la Unitat Provincial de l’AEAT de Girona,
amb motiu de la sessió temàtica “L’IVA en les ope-
racions immobiliàries 2”, organitzada per la Co-
missió d’Assessors Fiscal el passat 3 de març.

– Documentació aportada per Marcel Prunera, eco-
nomista; director general de Promoció Econòmica
del Departament d’Economia i Finances de la Ge-
neralitat de Catalunya i Joan Esteve, enginyer in-
dustrial; subdirector de Planificació Energètica de
l’Institut Català d’Energia, amb motiu de la se-
gona conferència “L’eficiència energètica, eina
clau per a l’estalvi econòmic i millora de la com-
petitivitat empresarial” del cicle QÜE,s (Qüestions
Urgents d’Economia i Sostenibilitat), organitzada
per la Comissió d’Economia i Sostenibilitat el pas-
sat 26 de març.
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Hemeroteca

La llei del pèndol. 
Del boom econòmic 
a les vaques magres
Autor: Anton Gasol
Edita: Columna  Edicions

Després d’una dècada
de gran expansió econò-
mica generalitzada, hem
passat a un col·lapse de
les finances globals. Una
situació que popular-
ment anomenem la llei
del pèndol: el pas d’un
creixement imparable a

una crisi econòmica.
Anton Gasol, economista, explica de ma-
nera planera com s’ha arribat a aquesta si-
tuació, què cal fer per recuperar la
confiança en les institucions financeres i
quines mesures s’han de prendre per sortir
d’aquest malson.
La llei del pèndol és un llibre que, a més,
tracta molts altres temes de la nostra reali-
tat personal i la del món en què vivim per
subratllar la importància de l’economia en
les qüestions més quotidianes.

El crash del 2010. 
Toda la verdad sobre 
la crisis
Autor: Santiago Niño Becerra
Edita: Los libros del lince

En El crash del 2010,
Santiago Niño, desarro-
lla y profundiza su aná-
lisis de la situación, y
ofrece respuestas a
todas las preguntas. Se
trata de una obra va-
liente, clara y contun-
dente. Su tesis dice que

la crisis no ha empezado todavía, estallará
con toda su crudeza en 2010 y será larga y
muy dura, sobre todo en algunos países,
como España. Lo dice uno de los pocos
expertos mundiales que, en los momentos
de plena euforia, se atrevieron a anunciar
lo que ahora apenas comenzamos a intuir.

Tendències de futur 
en sectors estratègics
de mercats emergents
de l’Amèrica Llatina
Edita: Generalitat de Catalunya
Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa Consorci de Promoció Comercial
de Catalunya, COPCA

L’estudi identifica alguns
dels principals sectors
amb major oportunitat
d’expansió per als pro-
pers anys a Mèxic, Bra-
sil, Argentina, Colòmbia
i Xile, que comprenen
sectors de nova gene-
ració, com les TIC i la

societat de la informació, d’elevada sofis-
ticació, con el farmacèutic, i sectors més
tradicionals com el de l’agroindústria, els
components d’automoció i el turisme.
L’estudi dibuixa les principals tendències
futures d’aquests sectors i aporta una visió
comparativa dels països i els diferents sec-
tors. Tanmateix, elabora un mapa d’opor-
tunitats per a l’empresa catalana i aporta
recomanacions específiques d’actuació per
tal de superar els obstacles detectats.

El cálculo del Impuesto
sobre Sociedades 
con el nuevo PGC
Autor: Javier Bas Soria

Edita: REAF i el Centro de Estudios 
Financieros

Los fiscalistas se ven
obligados a estar conti-
nuamente estudiando
para analizar los cam-
bios normativos que, en
este campo, tienen una
endiablada velocidad.
En 2008 esta tendencia
ha sido más acusada,

enfrentándose al reto de la implantación,
a marchas forzadas, de un nuevo marco
contable, lo que ha provocado que se
adopten nuevas medidas tributarias y nos
ha obligado a estudiar las implicaciones
que tiene en la tributación de las empresas.
Esta obra, que edita el REAF en colabora-
ción con el CEF, constituye una eficaz 
herramienta para que los economistas ase-
sores fiscales sigan pudiendo desempeñar
nuestra labor profesional con las máximas
garantías para los ciudadanos que requie-
ran nuestros servicios.

Estudi econòmic 
del sector del medi
ambient a Catalunya
2008
Autors: Marta Roca, Josep Maria Salas

Edita: Fundació Fòrum Ambiental

L’objecte de l’Estudi del
Sector Econòmic del
Medi Ambient a Cata-
lunya, en la VI edició,
és l’exposició de mag-
nituds per millorar el
coneixement i espe-
cialment l’evolució del
sector.

Todo Renta 
Guía de la declaración
2008
Coordinador: Francisco M. Mellado Benavente

Autores: Javier Argente Álvarez; 
Carlos Arveras Alonso; Ángel Márquez 
Rabanal; Antonio Rodríguez Vegazo; 
Eva Argente Linares

Edita: Edición Fiscal CISS

Recoge todas aquellas
novedades normativas
que han experimentado
los Impuestos sobre la
Renta de las Personas
Físicas y sobre el Patri-
monio con incidencia
en la declaración del
ejercicio fiscal 2008.

Papers d’economia 
industrial
La nova indústria: 
el sector central 
de l’economia catalana
Autors: Ezequiel Baró Tomàs, 
Cinthya Villafaña Muñoz

Edita: Generalitat 
de Catalunya.
Departament 
d’Innovació, 
Universitats i Empresa
Secretaria d’Indústria 
i Empresa
Observatori de 
Prospectiva Industrial



Agenda

Agenda maig 2009
ORGANITZA DATA HORA LLOC   

• 5 de maig 16.30 h A-1
Cas pràctic de compravenda d’empreses: 
negociació i gestió del canvi

• 8 de maig 9.30 h A-1
Lideratge i motivació d’equips

• 12 de maig 10.00 h A-1
Curs pràctic del nou Pla General Comptable

• 18 de maig 16.15 h Sala d’Actes
La responsabilitat dels administradors

• 19 de maig 17.00 h A-1
Innovant en temps de crisi

• 26 de maig 16.30 h Sala d’Actes
Seminari de la declaració de l’Impost sobre societats 2008

• 28 de maig 9.30 h A-2
L’empresa i la gestió de riscos financers

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

• 5 de maig 19.30 h Sala d’Actes
“Novetats campanya de Renda 2008”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 19 de maig 19.30 h Sala d’Actes
“Aplicacions pràctiques fiscals de la nova legislació
successòria de Catalunya” 
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 14 de maig 19.00 h Sala d’Actes
Conferència:
“Noves tendències en la valoració d’empreses”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 6 de maig 14.00 h Sala d’Actes
Dinar-col·loqui:
“La col·laboració públic-privat en la gestió  
de polítiques sanitàries i socials”
Cal fer inscripció prèvia a: jmurcia@coleconomistes.com

• 7 de maig 18.00 h Sala d’Actes
Cicle de conferències QÜE,s:
“Responsabilitat Social Corporativa com un intangible 
generador i creador de valor”
Cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 7 de maig 19.00 h Sala de Juntes
Sessió de treball:
Sessió de treball per els membres de la Comissió 
que versarà sobre el sector de l’automoció

• 28 de maig 18.30 h Sala d’Actes
“Sobreviurà el meu negoci davant una contingència?
Claus per la continuïtat del negoci, més enllà de la seguretat”

• 6 de maig 12.00 h Sala de Reunions
Reunió interna

• 19 de maig 19.00 h Col·legi d’Agents
Jornada: Comercials 
“Economia de mercat, ètica i justícia social en la crisi”,de Barcelona
en col·laboració amb el CEES i el Col·legi d’Agents (Casp, 130)
Comercials de Barcelona

• 5 i 6 de maig 16.00 h Escola Universitària
“RENDA 2008 Tortosa” de Ciències
Cal fer inscripció prèvia a la Seu de Tarragona Empresarials

Doctor Mayo
Edifici Betània

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS 
FISCALS

COMISSIÓ 
DE COMPTABILITAT
I ACCID

COMISSIÓ 
D’ECONOMIA 
DE LA SALUT

COMISSIÓ 
D’ECONOMIA
I SOSTENIBILITAT

COMISSIÓ 
D’INNOVACIÓ

COMISSIÓ OSI

COMISSIÓ SÈNIORS

JUNTA DE GOVERN

SEU 
DE TARRAGONA
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Entitats col·laboradores




