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n aquest Informatiu trobareu el resultat de l’enquesta Situació econòmica (hivern 2002)
que s’ha dut a terme del 12 de gener al 3 de febrer d’enguany. Aquesta és la segona enquesta que
us enviem  per tal de saber quina és la vostra  opinió en relació a l’economia catalana i espanyo-
la i sobre altres qüestions d’actualitat amb la finalitat que el Col·legi d'Economistes de Catalunya
pugui manifestar-se sobre temes d’interès general. El fet que ja disposem de dues enquestes ens
permet començar a comparar i opinar amb major criteri sobre aquestes qüestions.

De les enquestes voldria ressaltar, en primer lloc, que la totalitat dels mitjans de comunicació, que
van assistir a la roda de premsa de presentació dels resultats de la primera, van acollir la iniciati-
va molt favorablement i van qualificar-la d’oportuna i necessària. El segon fet que voldria ressal-
tar és que la realitat confirma les previsions i les opinions que es van manifestar clarament en la
primera enquesta, i que reafirmen la seva utilitat i la seva validesa. Destacaria que un 67,1% dels
col·legiats, en oposició amb l’opinió generalitzada en aquells moments, opinaven que l’entrada en
vigor de l’euro generaria un procés inflacionari, fet que s’ha confirmat recentment. També, i en
relació als efectes de la globalització de l’economia, els economistes opinaven que aquests podien
ser diversos, i destacaven els efectes negatius produïts per un augment de les desigualtats entre
països rics i els països pobres i, com haureu pogut observar en els diferents mitjans de comuni-
cació, en els països industrials comença a manifestar-se una preocupació social pels efectes nega-
tius que comporta la globalització.

Finalment, i en relació a l’enquesta Situació econòmica (hivern 2002), voldria destacar que aquesta
indica amb claredat que, segons els col·legiats, l’economia catalana s’ha deteriorat en els darrers
mesos, però, no obstant, els col·legiats anticipen una lleugera millora de la seva evolució. Aquesta
previsió va en la línia de les notícies aparegudes en diferents mitjans de comunicació que assenya-
len que el deteriorament de l’economia sembla que comença a aturar-se, la qual cosa, diuen, possi-
blement prosseguirà els propers mesos fins a tocar fons a mitjan any, que és quan s’espera que s’iniciï
una reactivació de l’economia.

En aquest Informatiu, com ja és tradicional, també trobareu per escrit el que van exposar els mem-
bres del Club de Conjuntura del Col·legi d'Economistes de Catalunya sobre l’economia catalana,
el passat 8 de gener, i que és un bon complement als resultats de l’enquesta, ja que analitza la
situació econòmica a final del 2001 i les previsions per al 2002 sector per sector. 

Per últim, podreu llegir, en les pàgines centrals d’aquest Informatiu, l’escrit d’opinió que la Junta de
Govern va acordar en relació a l’Avantprojecte de la Llei concursal i que ha donat a conèixer a totes
les institucions catalanes i als partits polítics catalans amb representació a les Corts Generals.

La Junta de Govern opina que aquest Avantprojecte aporta un marc legal notablement millor que
el que actualment està en vigor, que respon a la realitat econòmico-empresarial existent en l’ac-
tualitat, atès que facilita la liquidació ordenada d’empreses en situacions de crisi sense possibili-
tats de salvació, però, al mateix temps, aporta alguns elements que possibiliten el reflotament
d’aquelles empreses totalment o parcialment viables. No obstant, la Junta de Govern creu conve-
nient fer una sèrie de matisacions a l’Avantprojecte de Llei concursal encaminades, sobretot,  a
aprofundir en aquells mecanismes de reconducció empresarials que s’aporten i que són objecte
de tractament preferent en l’escrit d’opinió.

Com ja vaig informar en una anterior ocasió, la Junta de Govern va iniciar la revisió de deter-
minats serveis que tradicionalment el Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix per tal d’adap-
tar-los a les noves necessitats i millorar el servei prestat. El passat mes de setembre va entrar en
funcionament el nou servei d’assessorament jurídic mitjançant el bufet Millet Guillén Bécares. En
aquesta mateixa línia d’actuació t’informo que des de principi d’any ha entrat en funcionament el
nou servei d’assessorament fiscal als col·legiats amb un funcionament similar al de l’actual servei
d’assessorament jurídic i s’ha arribat a un acord amb l’actual assessor fiscal del Col·legi, Sr. Ricard
Viña, per tal de potenciar el servei d’assessorament fiscal que presta des de l’any 1994, i que, a
part de continuar fent l’assessorament als col·legiats que ho desitgin, personalment o mitjançant
correu electrònic,  mantindrà informats als col·legiats de les novetats i notícies més importants, de
caire fiscal, que puguin afectar en el desenvolupament de les diverses activitats professionals dels
economistes, mitjançant l’Informatiu de l’Economista i la pàgina web del Col·legi. 

Recentment, després d’un llarg procés de selecció hem arribat a un acord amb GDS, la Corredo-
ria d’Assegurances per potenciar el servei d’assegurances. Mitjançant aquest acord, GDS gestionarà
les pòlisses col·lectives del Col·legi i oferirà els serveis d’assessoria, mediació i contractació de
pòlisses als col·legiats. Trobareu més informació d’aquest nou servei, que s’iniciarà a mitjan del
mes de març, així com una primera proposta de cobertura d’assegurances per als economistes.   
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L’interès més alt

L’economia catalana al començament del 2002
El Club de Conjuntura del Col·legi d’Economistes de Catalunya organitza, a principi i mitjan d’any, dos actes sobre
l’economia catalana, coordinats pel Sr. Jordi Goula, adreçats a tots els col·legiats per tal de mantenir-vos informats en
aquests temes.

Seguint aquesta dinàmica, el passat 10 de gener va tenir lloc la primera d’aquestes reunions per tractar “L’economia
catalana al començament del 2002”.

A continuació us presentem unes breus ressenyes realitzades pels mateixos ponents, sobre els aspectes que, amb més
profunditat, es van comentar durant la sessió.

L’economia catalana: perspectives per a l’any 2002
recuperat una mica els últims mesos, hau-
rien d’acusar una nova desacceleració del
consum privat al 2002. El sector hoteler va
acusar l’impacte negatiu dels atacs terro-
ristes als EUA durant els mesos de setem-
bre i octubre, que es va notar sobretot a
Barcelona. El grau d’ocupació va caure
fins al 64,9%, el més baix d’aquests mesos
des de 1997, i les pernoctacions d’aquests
mesos van retrocedir un 3,4% interanual.
Tanmateix, aquest impacte s’hauria d’anar
moderant durant el 2002. 

La desacceleració de l’activitat s’ha
acusat intensament en el mercat
de treball. Així, els resultats de
l’EPA del tercer trimestre de
2001 indiquen que s’ha
registrat un descens
internaual de la pobla-
ció ocupada per pri-
mera vegada des de
l ’ any  1994 .  L e s  
a f i l i ac ions  a  l a
Seguretat Social
continuen crei-
xent (2,4% el mes
de novembre) si
bé a un ritme
molt inferior al
d’un any abans.
La taxa d’atur
estimat (8,6%) va
interrompre la
tendència des-
cendent el tercer
t r imes t re ,  i  l e s
xifres d’atur registrat
han començat a créi-
xer amb una certa
intensitat els últims
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El ritme de creixement de l’economia cata-
lana es va moderar fins al 2,5% aproxima-
dament durant el segon semestre de 2001
i s’estima que pot haver estat del  2,7% en
el conjunt de 2001, gairebé un punt
menys que a l’any anterior. Es tracta d’una
evolució similar a la del total d’Espanya i
relativament favorable en l’entorn de la
zona euro.

La demanda interna s’ha continuat desac-
celerant lentament durant la segona mei-
tat de 2001 tant pel que fa al consum com
a la inversió. La renda familiar disponible
s’ha moderat bastant; tanmateix, alguns
factors puntuals, com l’aflorament de
diner negre, han frenat la desacceleració
del consum que ha augmentat entorn del
2,5% l’any 2001. D’altra banda, el creixe-
ment de la inversió en béns d’equipament
ha continuat perdent força; però la inver-
sió en construcció, amb una taxa d’ex-
pansió superior al 3%, ha compensat una
mica el notable debilitament de la inversió
en béns d’equipament.

L’estancament de la demanda exterior s’ha
afegit a la pèrdua d’impuls de la demanda
interna durant la segona meitat de 2001.
El ritme de creixement dels intercanvis
amb l’exterior ha registrat una desaccele-
ració considerable durant el tercer trimes-
tre, en què han acusat intensament la
pèrdua d’impuls de l’economia interna-
cional. El creixement acumulat de les
exportacions fins al setembre supera el de
les importacions, però aquesta distància
s’ha d’haver reduït els mesos més recents
i la contribució de la demanda externa al
creixement del PIB pot haver estat  míni-
ma o fins i tot  negativa al 2001.

Pel costat de l’oferta, la pèrdua de dina-
misme de l’activitat ha estat general per
sectors. La pèrdua d’impuls de la deman-
da interna i l’estancament de les exporta-
cions després de l’estiu han provocat una
notable desacceleració del creixement de
la indústria, que s’estima entorn del 2,6%
al 2001 (enfront del 3,8% de 2000). La
moderació de l’activitat de la zona euro
continuarà deprimint l’expansió de la
indústria, que podria frenar bastant durant
el 2002. L’indicador de confiança de la
indústria es va situar en valors negatius els
mesos de setembre i octubre de 2001 per
tercer bimestre consecutiu, i és particular-
ment baix a les indústries de material de
transport i tèxtils.

La millora continuada de l’obra pública ha
permès que la construcció assolís una
taxa d’expansió superior al 3% l’any 2001,
malgrat la notable pèrdua d’impuls de l’e-
dificació d’habitatges. La licitació pública
d’obres es va disparar la segona meitat de
l’any i els indicadors d’activitat del sub-
sector de l’habitatge es van recuperar una
mica. Les opinions de les empreses conti-
nuen reflectint una marxa dels negocis
favorable, i s’espera que aquest sector
mantindrà una taxa d’expansió relativa-
ment bona al 2002 malgrat el descens de
la construcció d’habitatges.   

El ritme d’expansió dels serveis s’ha situat
a la vora del 2,8% al 2001. La contenció de
l’activitat ha afectat principalment les bran-
ques vinculades al consum i a la indústria,
i també s’ha notat força en el turisme
durant els darrers mesos. Pel que fa al
comerç, les vendes han perdut impuls
durant el 2001 i, tot i que aquestes s’han



mesos de 2001. Les previsions de les
empreses suggereixen que el mercat de
treball es mantindrà feble durant l’any
2002.

La caiguda dels preus de l’energia ha afa-
vorit un descens dels preus industrials i
una moderació notable dels preus de con-
sum durant els darrers mesos de 2001. La
taxa d’inflació ha baixat fins al  2,7% el
mes de novembre de 2001, i s’estima que
la de final d’any no s’apartarà gaire d’a-
questa xifra.

Les perspectives de creixement mundial per
al 2002 s’han anat revisant a la baixa, parti-
cularment arran dels fets de l’11 de setem-
bre, i els factors d’incertesa continuen sent
importants. Hi ha un consens bastant gene-
ralitzat que la recuperació s’iniciarà durant
la segona meitat de 2002, però aquesta es
podria retardar fàcilment fins al 2003. En
aquest context, l’economia catalana, com
l’espanyola, es continuarà desaccelerant
durant aquest any i el creixement podria
caure per sota del 2%. La moderació de l’ac-
tivitat i l’acord social haurien d’afavorir la
contenció de la inflació, que podria aproxi-
mar-se al 2% al final de 2002. 

Teresa Ollé
Responsable de Conjuntura 

de la Cambra de Comerç de Barcelona

El 2001 per primera vegada després d’un
cicle de quatre anys, l’economia catalana
ha tingut un creixement del PIB sensible-
ment per sota del 4%; ens trobem doncs
davant del tancament d’un dels períodes
de creixement expansiu més llargs de les
darreres dècades.  Sembla que s’ha esgo-
tat l’efecte favorable dels factors que van
propiciar l’auge econòmic dels darrers
anys: el descens de la inflació, l’important
reducció dels tipus d’interès, l’estabilitat
pressupostària i la fixació del tipus de
canvi són elements que han incidit positi-
vament durant un conjunt d’exercicis però
la seva estabilitat des de 1997,  dos anys
abans d’integrar-nos a la Unió Econòmica
i Monetària, poc a poc fa que la incidèn-
cia sobre el comportament dels agents
econòmics sigui més petita.

D’altra banda, incidents com la des-
trucció física el proppassat 11 de

setembre d’una de les seus
de negocis de Nova

York, la més impor-
tant del món, i

l’agreujament
de la situa-

ció econò-
mica als

Estats

Units, no ha ajudat gens a mantenir un
clima favorable per al creixement econòmic. 

Les perspectives per a l’economia catalana
el 2002 es veuen influïdes per aquest
entorn internacional poc favorable però
les previsions econòmiques per a les
grans branques de l’activitat són bastant
diferents. Pel cantó més negatiu, diferents
indicadors i les principals enquestes d’o-
pinió coincideixen en preveure un nou
alentiment d’aquest sector durant el pro-
per exercici. Pel que fa a la construcció,
les perspectives són més optimistes, ja
que si bé el comportament de l’habitatge
no serà molt favorable, en canvi el sector
de l’obra civil tindrà una important reacti-
vació, com a preàmbul d’un llarg període
de temps de fort creixement –construcció
de l’AVE entre Tarragona i la ciutat de Bar-
celona, ampliació al doble de la capacitat
del Port de Barcelona, construcció de la
tercera pista de l’aeroport del Prat de Llo-
bregat i construcció de la línia 9 del
metro, entre d’altres-. 

Pel que fa als serveis, la crisi del turisme
nordamericà tindrà una incidència molt
petita que es veurà sobradament compen-
sada per la reactivació de l’arribada de
visitants europeus, afavorida per l’entrada
en circulació física de l’euro. Per altra
banda, el sector del comerç minorista no
sembla que comenci l’any amb perspecti-
ves negatives sinó contràriament després
del que s’ha observat durant la campanya
de Nadal. Les expectatives del comerç
majorista i del transport no semblen gens
pessimistes si fem cas a la ferma inversió
que continua produint-se en el sector de
la logística arreu del territori.

A grans trets, l’entorn internacional no és
favorable per esperar una important reacti-
vació de l’activitat econòmica a Catalunya
però tampoc cal pensar en un agreujament
de la situació en comparació a 2001, s’estima
un creixement del PIB del 2,7% per a 2002.

Joan Lúria
Cap de l’àrea de Programació 

del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya

Pàg. 5

Les perspectives per a l’economia 
catalana al 2002



L’evolució monetària
El creixement anual de la massa monetà-
ria a la Unió Econòmica i Monetària ha
estat creixent al llarg de l’any 2001 i molt
per sobre de l’objectiu del 4,5% que  fixà
el Banc Central Europeu. En el període
setembre-novembre, aquest creixement
fou del 8%, superior al 7,4% d’agost-octu-
bre. Ara bé, aquesta forta desviació dels
objectius, d’un sentit oposat a la que hom
podria esperar d’una situació de l’econo-
mia a la baixa, s’explica simplement pel
reajustament de la riquesa financera del
públic des de col·locacions no monetàries
com els fons d’inversió i la borsa cap a
d’altres amb menys risc  com són els dipò-
sits bancaris.

El comportament del crèdit al sector privat
sí que respon en canvi a la desacceleració
econòmica. A nivell de la UEM, el novem-
bre va créixer a una taxa anual del 6,8%, la
mateixa que l’octubre, lluny del nivell del
10% de començament d’any. Pel que fa a
Espanya, el creixement del crèdit segueix
molt per sobre del de la UEM i va ésser
l’octubre el 9,3%, inferior al 9,7% de setem-
bre i força per sota també del gairebé  12%
que s’enregistrà en començar l’any.

El darrer trimestre de l’any, la política
monetària, tant a la UEM com als Estats
Units ha tingut un caràcter expansiu, molt
més acusat en el darrer cas. A Amèrica, el
Federal Reserve, el banc central, que els
tres primers trimestres havia baixat el
tipus oficial del 6,5% al 3% ho seguí fent
el quart. Així, el 2 d’octubre el baixà al
2,50%, el 6 de novembre al 2% i l’11 de
desembre a l’1,75%. En total, per l’any
2001 la reducció fou del 4,75%.

La política de baixa de tipus a Europa fou
molt més suau. El tipus del BCE, que en
començar el darrer trimestre de l’any era
el 3,75%, fou reduït el 8 de novembre al
3,25%, nivell amb el qual acabà l’any i al
llarg del qual el descens total fou d’1,50%.
Una política expansiva la del BCE per tant
molt menys agressiva que la del Federal
Reserve i responent sempre a la iniciativa
del banc americà.

Pel que fa al comportament dels tipus
llargs, a l’euro, el quart trimestre,  el ren-

diment del deute públic a deu anys  el
començà i l’acabà al mateix nivell, al vol-
tant del 4,80%, mentre que als Estats Units
pujà 50 punts centesimals, del 4,55% per
sobre del 5%, amb un pronunciat descens
en ambdós casos a inici de novembre, de
30 a 40 punts, pel pessimisme sobre les
perspectives de l’economia. La puja de
tipus als Estats Units respon a la millora
de la confiança en la  recuperació de l’e-
conomia americana.

Quant als tipus de crèdit bancari, tant en
el conjunt de la UEM com a Espanya
seguiren baixant durant el quart trimestre.
A Espanya, el tipus sintètic  de les dife-
rents modalitats del crèdit, que ela-
bora el Banc d’Espanya, fou al
novembre el 4,96%, enfront
del 5,21% l’octubre i el
6,19% al desembre del
2000.

Finalment, els pronòstics
que es poden fer a prin-
cipi de gener sobre l’evo-
lució dels tipus  durant
l’any són pel que fa als
oficials que, en el cas de la
Federal Reserve la  baixa
s’hagi acabat i que la
puja comenci  el
quart trimestre si
es confirmen
les previsions
de recupera-
ció lenta de
l’economia.
En el cas del
BCE, en
canvi, es pot
f à c i l m e n t
donar algun
nou estímul
monetari a l’eco-
nomia. Quant als
tipus llargs, tant en un
cas com en l’altre es
pot apostar per una
situació d’estabilitat o
lleugera puja en rela-
ció als nivells d’inici
de l’any.

Artur Saurí
Economista

Conjuntura laboral
L’any 2001 ha finalitzat amb un augment
de l’atur registrat de 19.847 persones, en
termes interanuals, tot i això Catalunya
continua disposant d’una taxa d’atur
(6,82%) de les més baixes de tot l’Estat, i
en determinats col·lectius, com és el cas
dels homes, la taxa se situa per sota del
5%, que podríem anomenar de plena
ocupació tècnica.

Paral·lelament, el nombre d’afiliacions a
la Seguretat Social ha augmentat en
68.558, probablement per l’efecte combi-
nat d’augment d’ocupats i d’aflorament
d’economia submergida. 

Com podem comprovar, s’ha produït alho-
ra un augment del nombre de persones
desocupades i també de les ocupades fet
que ens pot estar indicant que s’està regis-
trant un augment de la població activa.

L’evolució de la contractació mostra una
millora de l’estabilitat laboral atès que la

contractació indefinida
ha augmentat al vol-
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tant del 6% (s’han formalitzat 301.808
contractes indefinits), mentre que el nom-
bre de temporals s’ha reduït en un 3,32%.
En aquest mateix sentit, la contractació
efectuada per les empreses de treball
temporal que operen a Catalunya, en el
decurs dels 9 primers mesos de 2001, s’ha
reduït en un 7% respecte del mateix perí-
ode de 2000.

L’increment salarial pactat a través de la
negociació col·lectiva se situarà al voltant
del 3,8% (la darrera dada disponible és
del mes de novembre i ja se situa en el
3,75%), sense aplicar les clàusules de
revisió per garantia salarial. Recordem
que la inflació acumulada de l’any se
situa a Catalunya en el 2,3% i la intera-
nual en el 2,7%.

Els expedients de regulació d’ocupació
autoritzats, entre gener i novembre de
2001, han afectat un total de 16.722 tre-
balladors a tot Catalunya, majoritàriament
per suspensió temporal d’ocupació
(8.834) i extinció de la relació laboral
(7.636). Respecte del 2000 els treballadors
afectats per regulació d’ocupació han
augmentat de 9.216 (7.086 són suspen-
sions temporals, 1.889 extincions i 241,
reduccions). Paral·lelament i en el mateix
període s’han comptabilitzat 44.955 aco-
miadaments individuals, 9.731 més que
en el mateix període de 2000.

Entre gener i novembre de 2001 el nom-
bre d’accidents laborals amb baixa han
registrat un increment interanual del
4.06% (6.928 més, en xifres absolutes),
fet que suposa una notable desaccelera-
ció de la taxa de creixement interanual
dels sinistres (9,55% el 1998, 10,41% el
1999, 9,02% el 2000, 4,06% el 2001). L’ín-
dex de sinistralitat és, per al mateix perí-
ode, del 77,27 per mil, lleugerament
inferior al de gener - novembre  l’any
2000 (77,39 per mil).

Entre gener i octubre de 2001 s’ha regis-
trat  35 vagues més que en el mateix perí-
ode de 2000, però, en canvi, el nombre
de jornades laborals perdudes s’ha reduït
de 169.400.

Les previsions que consten en el Pressu-
post de la Generalitat per a l’any 2002,
mostren un creixement de l’ocupació de1
5% (38.200 llocs en termes absoluts).

M. Mercè Jou i Torras
Economista, 

subdirectora general 
del Gabinet Tècnic 

del Departament 
de Treball de la Generalitat 

En un context en què tots els organismes
internacionals revisen a la baixa les seves
previsions de creixement, els atemptats
terroristes als Estats Units s’han afegit a la
tònica general de menor activitat que les
economies nordamericana i europea
venien observant amb anterioritat, la qual
cosa s’està traduint en una pèrdua de con-
fiança empresarial i en un deteriorament
de la demanda externa.

A Catalunya, tot i que les últimes dades
de l’IDESCAT sobre el creixement del PIB
industrial són les corresponents al tercer
trimestre de 2001 i, per tant, encara no
recullen les conseqüències
econòmiques dels esdeveni-
ments del mes de setem-
bre als Estats Units, l’e-
volució de la major
part dels indicadors
indica que la mode-
ració de l’activitat
industrial és més
intensa que la que
s’està donant al
conjunt de l’econo-
mia com a conse-
qüència, fonamen-
talment, de la intensa
desacceleració de les expor-
tacions.

Aquest alentiment s’expressa en l’evolu-
ció dels indicadors conjunturals més
importants:
– el PIB industrial va créixer d’un 2,4%

durant el tercer trimestre (1r trimestre:
3,0%; 2n trimestre: 2,6%)

– l’IPPI (Índex de Producció de Productes
Industrials) va disminuir d’un 2,1%
durant el 3r trimestre (1r trimestre: -
0,7%; 2n trimestre: -1,6%)

– l’ICI (Indicador de Clima Industrial) es
va situar el mes de desembre més de
vint punts per sota del nivell assolit en
el mateix període de l’any anterior, en
un valor que no s’observava des del
1996

– la utilització de la capacitat productiva
es va situar durant el quart trimestre al
74,7%, un valor equiparable al de final
del 1996

– les exportacions van experimentar una
brusca aturada després de l’estiu, amb
un creixement interanual del 2,5%
durant el tercer trimestre, després de
créixer el 25,3% durant el primer i el
16,6% durant el segon

– l’ocupació industrial va créixer en ter-
mes interanuals d’un 4,6% durant el ter-
cer trimestre (una xifra inferior al 6,7% i
al 5,5% dels dos trimestres anteriors).
Les dades de la Seguretat Social expres-
sen amb més intensitat el canvi de
tendència, amb un descens interanual
de les afiliacions al sector industrial

durant el mes d’octubre.

El comportament més favo-
rable l’experimenten els

preus industrials, l’e-
volució dels quals és
cada cop més
moderada com a
conseqüència del
descens del preu
de l’energia. Al
mes d’octubre, la
variació interanual

dels preus industrials
a Catalunya se situava

en el -0,1%, una xifra que
contrasta molt significativa-

ment amb el 5,1% del mateix
període de l’any anterior.

Perspectives de futur: les enquestes de Con-
juntura Industrial i d’Inversió Industrial.

Les darreres enquestes de Conjuntura
Industrial revelen que la confiança dels
empresaris industrials catalans s’ha dete-
riorat significativament durant els darrers
tres mesos de l’any. L’Indicador de Clima
Industrial (ICI), que sintetitza les opinions
empresarials sobre la conjuntura, evolu-
ciona des del mes d’octubre per sota de la
seva mitjana a llarg termini  i es va situar
el mes de desembre més de vint punts per
sota del nivell assolit en el mateix període
de l’any anterior, en un valor que no s’ob-
servava des del 1996.

Aquest deteriorament del clima industrial
a Catalunya és similar al que es dóna al
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conjunt d’Espanya, però menys intens que
el que s’està produint al conjunt de la
Unió Europea, tal i com reflecteixen les
respectives enquestes de conjuntura
industrial.

La caiguda de l’ICI a Catalunya durant els
darrers mesos ha estat causada, principal-
ment, per una notable davallada de les
comandes, tant interiors com estrangeres,
les quals s’han situat en nivells compara-
bles als de cinc anys enrera. Aquesta debi-
litat de la demanda ha fet augmentar
significativament el percentatge d’empresa-
ris que preveuen reduir la seva producció
al llarg dels propers tres mesos. Paral·lela-
ment, l’activitat productiva segueix desac-
celerant-se, cosa que s’expressa en una
intensa caiguda de l’indicador de produc-
ció, que ha retrocedit als nivells de 1996,
així com en la reducció del grau d’utilitza-
ció de la capacitat productiva, que, com
s’ha dit, està en el valor més baix dels
darrers cinc anys.

Aquesta situació es dóna de manera gene-
ralitzada, si bé cal destacar que en els
darrers mesos és més intensa en el sub-
sector de béns d’inversió.

L’alentiment de l’activitat industrial que
reflecteix l’Enquesta de Conjuntura Indus-
trial es palesa també en les dades de l’En-
questa d’Inversió Industrial, segons la
qual aquesta variable ha crescut a Cata-
lunya d’un 0,1% en termes nominals l’any
2001.

Més rellevant encara és la primera estima-
ció sobre l’evolució l’any 2002, segons la
qual la inversió industrial experimentarà
una disminució de gairebé el 5%, també
en termes nominals. 

Aquestes dades assoleixen la seva verita-
ble importància quan es recorda que la
inversió industrial, d’una banda, ha cres-
cut a Catalunya a taxes superiors al 10%
anual des del 1995, i, de l’altra, té una
influència determinant en les fluctuacions
que a curt termini experimenten els
nivells de producció i ocupació.

Segons la primera estimació de l’Enquesta
d’Inversió Industrial a Catalunya, el com-
portament inversor més regressiu l’any
2002 el protagonitzaran les grans empreses
(les de més de 250 treballadors de planti-
lla), la inversió industrial de les quals es
reduirà en més d’un 6,5%. Les PIME, per la
seva part, experimentaran una disminució
de la seva inversió del 3,5%.

Joan Miquel Hernández Gascón
Cap del Servei d’Anàlisi Industrial

Departament d’Indústria, Comerç i Turisme

L’any 2001 el sector de la metal·lúrgia cata-
lana ha experimentat una flexió a la baixa
en el ritme de creixement que venia regis-
trant en els exercicis anteriors. Val a dir, no
obstant, que aquesta moderació dóna con-
tinuïtat a la desacceleració que s’havia ini-
ciat fa un temps. Segons dades
provisionals del CEAM, la producció real
ha augmentat de l’ordre d’un 3% (5,7% el
2000), mentre que el nivell d’utilització de
la capacitat productiva s’ha situat en un
84% (87,8% el 2000) i l’ocupació s’ha
reduït en els tres primers trimestres un 1%
(augment del 3,6% el 2000). Al llarg de l’e-
xercici la moderació dels registres ha estat
més intensa a partir de l’estiu i,
especialment, en els darrers
mesos. Les branques
que han experimen-
tat uns majors crei-
xements són la
de maquinària i
material elèc-
tric i electrò-
nic i la de
p r o du c t e s
metàl·lics.

Des de la
perspec t iva
de la deman-
da, cal apuntar
que el mercat
intern s’ha caracte-
ritzat al llarg de l’e-
xercici per una moderació
en el seu dinamisme, tant pel
que fa al consum com, sobretot, a la
inversió. Per la seva part, les exportacions
del sector han registrat fins el mes de
setembre un augment notable, a nivells
força similars als del 2000. En aquest perí-
ode han crescut un 16,8% en valor. No
obstant això, s’ha de ressenyar, d’una
banda, el procés d’alentiment que mes a
mes han mostrat les vendes a l’exterior i,
d’altra part, que els resultats pel global de
l’any palesaran un increment menor, atès
els esdeveniments político-econòmics dels
últims mesos. En un altre sentit, l’evolució
de les importacions han palesat la feblesa
del mercat intern. Entre els mesos de
gener i setembre han crescut en pessetes

corrents un 7,1%, quan en el mateix perí-
ode de l’any passat havien augmentat un
20,1%. 

L’evolució dels preus i costos del sector
s’han caracteritzat, en línies generals, per
una desacceleració, amb l’excepció dels
costos laborals. Els preus han crescut poc
més d’un 1%, (2,6% el 2000), els costos
laborals un 4,5% (3,9% el 2000), els costos
de primeres matèries i productes semiela-
borats un 5,9% (3% el 2000). 

Per a l’any 2002 s’espera que durant els pri-
mers mesos continuï el procés de ralenti-

ment dels indicadors del sector
metal·lúrgic, amb una recupe-

ració a partir del segon
trimestre, d’acord amb

les perspectives
anunciades a ni-
vell internacio-
nal i estatal.
Segons les en-
questes del
CEAM, pel
conjunt de
l’exercici es
preveu un
creixement de

la producció
real al voltant

d’un 2%, amb una
reducció del nombre

de llocs de treball d’un
1-2%, alhora que s’anticipa

un descens significatiu de la inver-
sió. Respecte d’això, es pot afegir que un
46,5% de les empreses espera pel 2002 un
dinamisme menor que al 2001 en  la seva
activitat productiva, per un 41,8% que
preveu el contrari, mentre que el 38,6%
de les firmes assenyala que el 2002 no
modificarà l’ocupació, per un 31,8% que
apunta que disminuirà. Per la seva part,
cal ressenyar que el 56,8% de les empre-
ses afirma que el volum d’inversió que
s’efectuarà el 2002 serà menor al del 2001,
per un 29,7% que indica el contrari.

Àngel Hermosilla
Economista, director del Departament

d’Estudis del CEAM
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Les infraestructures prenen el relleu a
l’habitatge

La construcció catalana creixerà un 3%
al 2002

El 2001 ha estat un any bo per a la cons-
trucció catalana, tot i que el creixement
experimentat, un 5%, ha estat inferior en
dos punts al de 2000. El component més
dinàmic ha estat la construcció d’obres
d’enginyeria civil (infraestructures), que a
causa de l’impuls de l’obra contractada en
anys anteriors ha incrementat el seu
volum en un 13-14%. L’augment de l’acti-
vitat en Rehabilitació i Manteniment d’Edi-
ficis s’ha mantingut pràcticament al mateix
nivell de 2000,  al voltant del 4%. El crei-
xement en construcció de nous edificis no
residencials ha assolit nivells propers al
5%. Ha estat l’habitatge de nova construc-
ció el que ha tingut un comportament més
moderat, però tot i això el seu creixement
es pot situar al voltant del 3%.

El fort increment dels preus de l’habitatge
de nova construcció i, per arrossegament,
de l’habitatge de segona mà, ha originat
que els promotors immobiliaris hagin des-
comptat la futura contracció de la deman-
da i, per això, ha disminuït el nombre
d’habitatges dels quals s’ha començat la
construcció (habitatges iniciats)
en un 17% al conjunt de
Catalunya. Tot i això,
fins el setembre de
2001, el nombre
d’habitatges que
s ’ in ic ien és
superior als
que s’acaben,
cosa que és
el millor in-
dicador que
l ’ a c t i v i t a t
constructora
manté encara
c r e i x e m e n t
positiu. Tanma-
teix, hom preveu
que aquesta situació
ja no sigui possible man-
tenir-la al 2002 i, per tant,
això afecti al nivell d’activitat en

aquesta important tipologia d’o-
bres.

La menor activitat en
construcció d’habi-
tatges nous es
veurà compen-
sada, però, pels
bons resultats
en l’activitat
de construc-
ció d’infraes-
t r u c t u r e s ,
perspectives
que es per-
llonguen fins 2-
3 anys més enllà
del 2002, sempre
que l’evolució dels
ingressos pressupostaris
es mantingui en els nivells
previstos. Si les perspectives poc
optimistes sobre l’evolució dels sectors
indústria i serveis (sobretot serveis a les
empreses) es confirmen, això podria fer
molt difícil assolir els nivells de recapta-
ció fiscal i, si es vol mantenir rígidament
l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
durà a una certa retallada de les despe-
ses d’inversió previstes inicialment (que
afectaria tant al ritme de les obres ja con-
tractades com a les obres de nova con-

tractació).

Amb la prudència que
cal tenir present a

l’hora de preveure
el comporta-
ment de l’eco-

nomia cata-
l a n a  e n
a qu e s t s
moments
d ’ ince r -

tesa ,  hom
preveu  un
c r e i x emen t

del 3% per a la
construcció cata-

lana al 2002.

Rafael Romero
Economista, president de la

Cambra de Contractistes

Sector tèxtil/confecció.
Balanc de 2001 
previsions
El tèxtil/confecció és un dels sectors més
oberts al mercat mundial, com ho ha
demostrat, ha arribat a unes exportacions
de 6.000 M. EUR (1 bilió de ptes.) el
2001, cosa que representa un 40% de la
seva producció.

Amb aquesta creixent dedicació als mer-
cats exteriors és fàcil pensar que

l’evolució del sector durant
2001/2002 ve marcada

per la situació inter-
nacional. En efec-

te, durant 2001
la demanda
exterior ha
estat un fac-
tor molt di-
n à m i c ,
impu l s a n t
un mercat
interior en
fase de desac-

celeració. Així
les exportacions

han crescut un
15% i han assolit el

rècord abans esmentat.

L’any 2002 es presenta com una
continuació de l’anterior però amb uns fac-
tors impulsors menys dinàmics, pel que fa
als tres focus de demanda tèxtil: vestuari,
tèxtil per a llar i usos industrials, que tin-
dran un creixement més baix en el mercat
interior.

Les exportacions esdevenen així com una
variable bàsica per a la situació del sector
el 2002, però, malgrat l’important esforç
exportador de les empreses aquestes es
trobaran amb una situació econòmica
molt deteriorada i a més general en la
majoria de zones mundials.  Per això es
preveu una reducció del ritme de les
exportacions, que passaran del 15% al
8%, encara que la paral·lela reducció de
les importacions farà que la balança
comercial no pateixi un fort deteriora-
ment.

En conseqüència, l’activitat sectorial es
debilitarà de nou especialment en la pri-
mera part de l’any, amb la lògica afectació
en l’ocupació i la caiguda del ritme inver-
sor. De tota manera, s’espera un final
d’any amb una demanda més entonada
que pot donar entrada a una nova fase de
recuperació el 2003.

Víctor Fabregat
Economista, director de CITYC
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Els col·legiats són pessimistes amb la
marxa actual de l’economia, ja sigui de la
catalana o de l’espanyola. Un 53,1% dels
economistes que ha contestat l’enquesta
apunta que la situació present de l’econo-
mia catalana és pitjor que fa un any, men-
tre que un 38,5% assenyala que és igual.
Val a dir, no obstant, que l’opinió que
tenen els col·legiats sobre la seva situació

econòmica personal és més positiva. De
fet, un 59,0% considera que l’estat de la
seva economia pròpia és igual que un any
enrere, alhora que un 28,0% apunta que,
fins i tot, és millor. 

Cal destacar que els col·legiats assenya-
len que la situació de l’economia catala-
na ha empitjorat en els últims mesos,

atès que en el mes d’octubre el pessi-
misme era menor. En realitat, en l’en-
questa efectuada després de l’estiu
passat un 47,2% dels economistes consi-
derava que l’estat de l’economia era pit-
jor que un any abans, mentre que un
39,7% apuntava que era igual. No obs-
tant això, s’ha de destacar que els
col·legiats es mostren més optimistes pel
que fa a l’evolució de la seva situació
econòmica personal, ja que augmenta la
proporció dels que considera que aques-
ta és igual que fa un any i disminueix la
dels que pensa que és pitjor.

Els economistes donen un aprovat a l’e-
volució actual de l’economia, amb un
diferencial favorable per a Catalunya en
comparació amb Espanya. Puntuen amb
un 6,3 sobre un total de 10 a la marxa de
l’economia del Principat, mentre que valo-
ren amb un 6,0 la relativa al conjunt de
l’Estat. S’ha de destacar que en aquests
moments l’estat de l’economia és lleuge-
rament pitjor que no es preveia mesos
enrere a Catalunya, si hom considera que
en el mes d’octubre s’anticipava una valo-
ració per al quart trimestre del 2001 del
6,6, i similar que la que s’anticipava per a
Espanya 5,9.

El col·lectiu dels empresaris i els autò-
noms és mostra quelcom més optimista
davant l’actual situació econòmica que els
col·legiats assalariats, la qual cosa ja es va
palesar en l’enquesta anterior del mes
d’octubre. D’altra banda, cal apuntar que
la valoració més positiva de l’economia
correspon als economistes que operen en
el sector serveis, la qual resulta lleugera-
ment més optimista que la dels que per-
tanyen als sectors indústria i construcció.
Val a dir que aquest panorama és similar
al de l’enquesta passada. 

Segons els col·legiats que han contestat, els
principals problemes que té actualment l’e-
conomia catalana fan referència a aspectes
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Situació econòmica 
(hivern 2002)
Entre el 12 de gener i el 3 de febrer d’enguany tots els col·legiats varen poder con-
testar, per correu electrònic, fax, o mitjançant la pàgina WEB del Col·legi, el qües-
tionari sobre l’economia Catalana Situació Econòmica (hivern 2002), que és la
primera de les tres enquestes que sobre la situació econòmica a Catalunya s’a-
dreçaran, al llarg d’aquest any als col·legiats (Situació econòmica (hivern 2002);
Situació econòmica (primavera 2002); Situació econòmica (tardor 2002). 

En total 439 col·legiats van contestar l’enquesta, preferentment mitjançant el
web del Col·legi i, en segon lloc, el correu electrònic, representant un 7,7 del
total de col·legiats. 

Els col·legiats que han respost a l’enquesta Situació econòmica (hivern 2002)
segueixen la mateixa distribució dels que van respondre l’anterior enquesta,
Situació econòmica (tardor 2002). El 64,7% són assalariats vers el 35,3% que
són empresaris, o exercents per compte propi. En relació al sector de l’activitat:
el 83,0% dels col·legiats treballa en el sector serveis (serveis a empreses i a par-
ticulars: 46,7%); el 12,4% en la indústria; el 3,6% en la construcció; i l’1,0%
en agricultura, ramaderia, pesca i forestal.

Estat actual de l’economia 

% de col·legiats (439 respostes)

Millor

Igual

Pitjor

No tinc opinió

28
11,6

59

1,4

Situació econòmica personal

“Creus que la teva situació econòmica personal és ara millor, igual
o pitjor que fa un any?”.

% de col·legiats
Situació personal Febrer 2002 Octubre 2001 Tendència

Millor 28,0 30,9

Igual 59,0 52,1

Pitjor 11,6 15,6

No tinc opinió 1,4 1,4

TOTAL 
(núm. de respostes) 100,0 100,0

(439) (449)
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Situació de l’economia catalana 
i de l’economia espanyola

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Desviació estàndard economia catalana: 1,2
Desviació estàndard economia espanyola: 1,3

Situació de l’economia catalana

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

Situació de l’economia % de col·legiats
catalana Febrer 2002 Octubre 2001 Tendència

Millor 6,4 11,8

Igual 38,5 39,7

Pitjor 53,1 47,2

No tinc opinió 2,0 1,3

TOTAL 
(núm. de respostes) 100,0 100,0

(439) (451)

Problemes de l’economia catalana

“Segons la seva opinió, quins són els tres principals problemes que té
actualment l’economia catalana?”

Problemes segons % de col·legiats
orde d’importància Febrer 2002 Octubre 2001 Tendència

Infraestructures 
i comunicació 59,9 43,9

Manca de reformes 
estructurals 58,5 58,5

Inflació 30,3 35,5

Costos laborals 28,7 31,3

Feblesa de la demanda 
estrangera 27,8 24,2

Atur 22,1 16,2

Feblesa de la demanda 
interna 19,6 17,3

Preu del petroli i dels 
carburants 9,1 16,2

Cotització dòlar-euro 8,0 12,6
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de caràcter estructural. Es tracta de l’estat
de les infraestructures i de les comunica-
cions, apuntat per gairebé un 60,0% dels
economistes, i de la manca de reformes
estructurals, assenyalat per un 58,5%. En
un segon ordre d’importància se situen
problemes d’àmbit monetari, com la infla-
ció (30,3%) i els costos laborals (28,7%), i
els vinculats al mercat i a l‘activitat, com la
feblesa de la demanda estrangera (27,8%) i
l’atur (22,1%). Respecte de mesos enrere,
es palesa un important augment de la pro-
blemàtica associada a la situació de les
infraestructures i de les comunicacions i a
l’atur. En sentit contrari, es posa de relleu
un descens significatiu de les dificultats en
el cas del preu del petroli i del carburant,
de la inflació i de la cotització dòlar-euro.
Finalment, cal apuntar que els col·legiats
també manifesten una preocupació notable
per les relacions econòmiques que manté
Catalunya amb la resta de l’Estat (dèficit fis-
cal, manca d’inversions públiques, ...), per
qüestions relacionades amb el mercat labo-
ral (elevats costos laborals, estrangula-
ments d’oferta, ...) i pel deteriorament de la
situació política catalana (manca de liderat-
ge, provisionalitat del govern,...).

Segons col·lectius, s’observa que els assa-
lariats mostren una major preocupació per
la situació de la inflació, mentre que els
empresaris i els autònoms estan més pre-
ocupats per la feblesa de la demanda
–interna i estrangera–, pels costos laborals
i per l’estat de les infraestructures i de les
comunicacions.

Els col·legiats consideren que l’economia
catalana mantindrà les seves actuals
constants vitals durant el primer trimestre
de l’any 2002, amb una lleugera tendèn-
cia a millorar. Un 51,9% dels economistes
que han contestat apunten que la situa-
ció econòmica continuarà igual entre els
mesos de gener i de març d’enguany,
mentre que un 38,5% assenyala que
empitjorarà i un 8,4% considera que
millorarà. S’observa un canvi de tendèn-
cia respecte de l’opinió manifestada
sobre la situació de principi d’any, atès
que un 53,1% dels col·legiats considerava
que l’estat de l’economia a començament
de l’exercici era pitjor que un any enre-
re, per un 6,4% que afirmava el contrari.
També es palesa un canvi de tendència
pel que fa a les perspectives en compa-
ració amb les efectuades el mes d’octu-
bre passat, quan s’esperaven uns
resultats força més negatius pel quart tri-
mestre del 2001, que ara s’anticipen pel
primer trimestre del 2002. 

Els economistes donen un aprovat a la
marxa de l’economia prevista per a mit-
jan del 2002, i continuen considerant que
el Principat presentarà una evolució
millor que la del conjunt d’Espanya. Es
puntua amb un 6,0 sobre un total de 10
a l’economia catalana i amb un 5,6 a la
del global estatal. Es tracta de valors infe-

riors als atorgats a l’estat actual de l’eco-
nomia, però en el cas de Catalunya cal
destacar que les diferències entre ells són
iguals que les que existien entre els
valors donats a la situació present i els
assignats al panorama del mes d’octubre.
Això va en la línia de les notícies apare-
gudes que assenyalen que el deteriora-
ment de l’economia sembla que comença
a aturar-se, la qual cosa possiblement
prosseguirà els propers mesos fins a
tocar fons a mitjan de l’any, a partir de
quan s’espera que s’iniciï una reactivació
de l’economia.

El col·lectiu dels assalariats és el més
optimista davant el futur més proper, a
l’igual que l’activitat dels serveis a empre-
ses i a particulars. Val a dir que el sector
de la construcció és el que es mostra més
pessimista.

Perspectives de l’economia 
per al primer trimestre de l’any

Perspectives de l’economia catalana

“Creus que l’economia catalana millorarà, continuarà igual 
o empitjorarà en el primer trimestre de l’any?” 

% de col·legiats (439 respostes)
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No tinc opinió
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Actuació del govern
central a favor de
Madrid
La majoria dels economistes pensen que
el govern central desenvolupa actuacions
que beneficien que el poder econòmic i
empresarial es tendeixi a localitzar en la
Comunitat de Madrid. De fet, un 85,2%
dels col·legiats que han contestat consi-
deren que el govern central afavoreix la
concentració del poder econòmic i em-
presarial a Madrid, per un 9,1% que
assenyala el contrari.

Oportunitats dels
increments d’impostos 
de principi del 2002
Els col·legiats opinen que els augments
d’impostos produïts a principi del 2002
no han estat adients d’acord amb la situa-
ció de desacceleració que presenta l’eco-
nomia espanyola. Tres de cada quatre
economistes considera que els incre-
ments no han estat oportuns, front un
12,3% que afirma que sí ho han estat.

“Creus que el govern central afavoreix la concentració del
poder econòmic i empresarial a Madrid”

Perspectives de l’economia catalana i l’espanyola

“Valora de 0 a 10 com estarà a mitjan d’aquest any l’econo-
mia catalana e l’espanyola (0=molt dolenta; 10=molt bona)" 

% de col·legiats

Sí

No

No tinc opinió

85,2

5,79,1

(439 respostes)

"D’acord amb la situació actual de l’economia espanyola, creus que
són adients els augments d’impostos produits a principis de 2002" 

% de col·legiats (439 respostes)
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(resultats)
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Economia catalana Economia espanyola

Desviació estàndard economia catalana: 1,4
Desviació estàndard economia espanyola: 1,3

Destaca, no obstant, la significativa pro-
porció de col·legiats que assenyala que
no té opinió sobre el tema (un 11,8%).
Val a dir que el  col·lectiu dels assalariats
és el que es mostra més crític amb les
pujades d’impostos.

"D’acord amb la situació actual de l’eco-
nomia espanyola, creus que són adients
els augments d’impostos introduïts a prin-
cipi de l’any 2002?"

Impacte de la crisi
econòmica de 
l’Argentina sobre 
l’economia espanyola
Segons els col·legiats, l’actual crisi
econòmica de l’Argentina afectarà tant a
les empreses com als ciutadans espa-
nyols. Pel que fa a les empreses, cal des-
tacar que la crisi incidirà, especialment,
sobre totes aquelles companyies que
tenen interessos a l’Amèrica Llatina i no
únicament sobre les que han invertit en
el país. De fet, un 58,4% dels economis-
tes afirma que la recessió argentina
impactarà més sobre totes les empreses
presents en el continent iberoamericà,

mentre que un 23,7% opina que sola-
ment afectarà a les que disposen d’inver-
sions a l’Argentina.

Respecte dels ciutadans, s’ha d’apuntar
que la crisi repercutirà negativament
sobre les persones com a inversors i com
a usuaris de serveis públics i financers. Un
55,8% dels col·legiats considera que la
crisi argentina afectarà més als ciutadans
espanyols en qualitat d’inversors, alhora
que un 43,0% assenyala que incidirà sobre
ells com a usuaris de serveis públics i
financers, atès que moltes empreses
espanyoles presents a l’Argentina perta-
nyen a aquests sectors 

Per últim, cal destacar que una proporció
significativa dels col·legiats afirma que la
crisi afectarà al conjunt de l’economia
espanyola, és a dir a totes les empreses
(un 11,9%) i a tots els ciutadans (un
10,7%).

“A quin col·lectiu de l’economia espanyola creus que afectarà
més la crisi d’Argentina?

Col·lectius
% 

col·legiats

A totes les empreses espanyoles amb interessos 
a l’Amèrica Llatina 58,4

Als ciutadans espanyols en qualitat d’inversors 55,8

Als ciutadans espanyols com a usuaris de serveis públics 
i financers, atès que moltes empreses espanyoles que
han invertit a l’Argentina pertanyen a aquests sectors 43,0

Únicament a les empreses espanyoles que han invertit 
en el país 23,7

A totes les empreses espanyoles 11,9

A tots els ciutadans espanyols 10,7
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Notícies

El Col·legi d’Economistes signa un acord 
de col·laboració amb GDS, corredoria 
d’assegurances

per a cada una de les seves necessitats,
dels quals es podran beneficiar de cober-
tures innovadores, àmplies i condicions
especials.

A més oferirà els seus serveis de con-
sultoria a les empreses, ja que compta
amb consultors amb experiència asse-
guradora en sectors com l’energia, el
transport, l’art, la construcció, opera-
cions d’importació i exportació, noves
tecnologies, entre d’altres; i en rams
com els de responsabilitat civil, els
col·lectius de vida, etc. Per tal d’atendre
aquestes consultes el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya habilitarà, un dia a
la setmana, un espai en què els
col·legiats que ho desitgin podran reu-
nir-se amb un dels consultors que els
atendrà i assessorarà en les seves neces-
sitats asseguradores de forma personal i
continuada. Per concertar hora cal tru-
car al telèfon del Col·legi 934 161 604

Els col·legiats seran atesos de forma
personalitzada.

GDS juntament amb el Col·legi ha habili-
tat 3 canals de comunicació per facilitar
les consultes i les sol·licituds de servei que
necessitin els col·legiats: línia telefònica
902 326 432, FAX 93 202 0319 i adreça
electrònica (assegurances@coleconomis-
tes.com); així com també es podrà accedir
a la web de GDS (www.gdsseguros.com)
mitjançant un link des de la pàgina del
Col·legi (www.coleconomistes.com).

El passat dia 29 el Col·legi d’Economistes
de Catalunya va signar un acord amb GDS,
la corredoria d’assegurances que pertany al
grup “la Caixa”, mitjançant el qual GDS ges-
tionarà les pòlisses col·lectives del Col·legi
i oferirà els serveis d’assessoria, mediació
i contractació de pòlisses als col·legiats. 

GDS és una corredoria d’assegurances
especialitzada en assessorar i donar solu-

cions de tot tipus, de forma ràpida i per-
sonalitzada. En el rànquing de corredories
de l’Estat ocupa un lloc preferent.

El seu àmbit d’actuació no es limita al
territori estatal, sinó que mitjançant l’AE-
SIS, Association of European Suppliers of
Insurance Services, accedeix als mercats
d’assegurances i reassegurances europeu i
americà, cosa que li permet assegurar ris-
cos complicats per als quals és difícil tro-
bar una cobertura completa a Espanya. És
a dir, es manté activa dins l’evolució de les
empreses i amb l’objectiu de donar un
servei integral i especialitzat als clients.

L’oferta de serveis i productes

La corredoria dissenyarà productes asse-
guradors específics per als col·legiats

BARCELONESA de AUTOMOCIÓN
c/ D núm. 41
Polígono Ind. Zona Franca
Tel. (93) 336 31 00
Barcelona

Avda. Paralelo, 124
Tel. (93) 329 70 90
Barcelona

Pio XII, 24
Tel. (93) 377 82 52
Cornellà de Llobregat

6 airbags.
Más que un número, una cuestión de confianza.

Gama Peugeot 307: gasolina de 75 CV a 138 CV (desde 11.720 €). Diesel

HDI de 70 CV a HDI de 110CV (desde 13.340 €). Incluye Plan Prever.

¿Hasta que punto puedes confiar en un coche? Hasta el punto máximo. Hemos sumado y hemos
ganado. Además de los 6 airbags (2 frontales inteligentes, 2 laterales y 2 de techo tipo cortina
para pasajeros delanteros y traseros) y ABS, ponemos a tu disposición modernos elementos de
seguridad: EVA (asistencia a la frenada de urgencia), REF (distribución electrónica de frenada),
ECS (sistema de protección de lesiones cervicales), apoya–pie activo, columna de dirección
retráctil y ESP (control dinámico de estabilidad). Todos los detalles y todo el control.



Informatiu de l’economista núm. 83 Pàg. 15

Servei d’assessorament
fiscal gratuït als
col·legiats per correu
electrònic
La Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, ha arribat a un acord
amb l’actual assessor fiscal del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, Sr. Ricard
Viña, per tal de potenciar el servei d’as-
sessorament fiscal que des de l’any 1994
presta. Així el Sr. Ricard Viña, a part de
continuar fent l’assessorament als
col·legiats que ho desitgin, quinzenal-
ment dimarts per la tarda, atendrà les
consultes que sobre la fiscalitat personal
dels col·legiats se li adrecin a l’e-mail:
assessoriafiscal@coleconomistes.com, o
mitjançant el formulari establert en la
pàgina web del Col·legi d’Economistes de
Catalunya www.coleconomistes.com. A
més es publicarà, dins de cada un dels
números de l’Informatiu de l’Economista,
un noticiari fiscal amb les novetats i notí-
cies més importants, de caire fiscal, que
puguin afectar en el desenvolupament
de les diverses activitats professionals
dels economistes; i s’actualitzarà l’apartat
del web del Col·legi d’Economistes de
Catalunya amb sentències, novetats
legislatives,...

L’objecte del servei d’assessorament és
l’assessorament puntual als col·legiats
que ho sol·licitin, d’orientació, és a dir
aquell que es pugui resoldre per telèfon
o en una entrevista d’aproximadament 20
minuts, que no requereixi preparació prè-
via ni elaboració de dictàmens, de qual-
sevol temàtica fiscal, referida
exclusivament a la fiscalitat personal del
col·legiat.

Comitè de Normativa i Ètica Professional
El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) és l’òrgan col·legial perma-
nent que vetlla i promou el comportament ètic dels col·legiats i el desenvolu-
pament de les diferents normes tècniques, ètiques i de conducta professional de
compliment obligat. Està integrat per dos representants de cadascuna de les
comissions col·legials existents i és presidit per un col·legiat designat per la Junta
de Govern, actualment el Sr. Antoni Argandoña.

En la vessant de vetllar pel compliment del comportament ètic dels col·legiats,
les actuacions del CNEP se subscriuen en l’anàlisi, l’estudi i la tramitació dels
expedients disciplinaris; en l’anàlisi de les sol·licituds d’empara que els
col·legiats fan arribar; i en l’anàlisi de les revisions d’honoraris professionals.

En relació als expedients disciplinaris, en aquests darrers anys el CNEP ha trami-
tat i estudiat diverses denúncies a col·legiats per diversos motius. D’aquestes
denúncies a col·legiats que s’han presentat al llarg dels darrers anys, només dues
han finalitzat amb algun tipus de sanció. Sanció greu per condemna en sentèn-
cia en ferm per fet greument afrontós, amb suspensió de l’exercici de la profes-
sió per tres mesos, i sanció lleu, a un altre col·legiat, per haver considerat el CNEP
que el col·legiat no havia efectuat la direcció i supervisió adequada en  la realit-
zació d’un encàrrec professional per Torn d’Actuació Professional, així com per
no haver actuat conforme a l’ètica i el decòrum, corresponent-li sanció lleu amb
apercebiment per escrit i l’exclusió del TAP. Les altres denúncies s’han sobreeixit.

El procediment que el CNEP segueix quan es rep una denúncia cap a un
col·legiat és, en primer lloc, informar al col·legiat de l’existència d’aquesta denún-
cia i demanar-li que ens enviï un escrit de descàrrega. Ambdós escrits són estu-
diats, en primer lloc, per un membre del CNEP, ponent en aquesta denúncia, i
després per tot el Comitè. El vocal del CNEP, ponent de la denúncia, proposa al
Comitè: sobreeixir la denúncia, si creu que no hi ha indicis fonamentals de manca
d’actuació ètica ni professional per part del col·legiat; obrir expedient informatiu,
si creu que poden haver indicis de manca d’actuació professional i/o ètica, però
que és necessari aprofundir més; obrir expedient sancionador, que pot finalitzar
amb una sanció corporativa, o no, quan d’ambdós escrits es desprèn l’existència
d’una manca de comportament ètic i professional per part del col·legiat.

En els darrers anys el CNEP ha analitzat, també, diverses sol·licituds d’empara
de col·legiats en relació a actuacions professionals concretes i si aquestes s’ha-
vien fet conforme als Principis  Deontològics dels Economistes. Finalment, en
relació a les peticions de revisió d’honoraris professionals, ja sigui a petició prò-
pia del col·legiat com a petició d’organisme, empresa o Jutjat, el CNEP ha eva-
cuat moltes sol·licituds, a raó de cinc per any, i s’observa que cada any ens en
sol·liciten més. 

En la vessant del desenvolupament de les diferents normes tècniques, ètiques i
de conducta professional de compliment obligat, el CNEP, a part de redactar els
Principis Deontològics que orienten les actuacions professionals dels Economis-
tes, va redactar el Reglament del Torn d’Actuació Professional (TAP), el Regla-
ment disciplinari i el Reglament de societats. En aquests moments està treballant
en la revisió del Reglament del TAP, adequant-lo a la nova Llei d’enjudiciament
civil i revisant aquells apartats que, en els 10 anys d’existència de l’actual Regla-
ment, s’ha vist que no són adequats. També està treballant en un nou Reglament
de registre de societats de professionals i en l’elaboració d’un Reglament d’em-
para professional.
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L’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
en l’epígraf “741 Economista” permet exercir
l’activitat d’auditoria de comptes
Com a resultat de les gestions fetes pel Consejo General la Llei 23/2001, de 27 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2002, publicada en el BOE
núm. 313, de 31 de desembre, incorpora en l’article 62, Impost sobre Activitats Econò-
miques, en el punt 1 apartat 4t, la creació de la nota següent al grup 747 de la Secció
Segona de les Tarifes de l’Impost, “Auditors de comptes i censors jurats de comptes”.:

“Nota: No hauran de satisfer la quota corresponent a aquest Grup ni donar-se d’alta  els
professionals que, donats d’alta en altres Grups d’aquesta Secció, estiguin facultats, pel
seu Estatut Professional o reglamentació reguladora de l’exercici de la seva activitat, per
a l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes”.

Casos pràctics d’auditoria
Amb l’objectiu de crear un fòrum on els auditors puguem compartir informalment dub-
tes comptables, d’auditoria i qualsevol altre tema d’interès per als professionals de l’au-
ditoria, Economistes Auditors de Comptes, secció del Registre d’Economistes Auditors a
Catalunya, ha iniciat la celebració d’unes sessions sense agenda prèvia i amb assistèn-
cia totalment oberta.

En les sessions ja fetes, s’han debatut molts temes com: els diversos models d’informes
diferents als d’auditoria que molts organismes públics o privats sol·liciten que els audi-
tors els redactem, els avantatges/inconvenients de fórmules dels comptes del 2001 en
euros o pessetes, la valoració d’existències i borses en curs, etc.

Les reunions se celebren els darrers dijous de cada mes a les 19 h a la sala de juntes
del Col·legi.

Nota d’opinió sobre 
l’Avantprojecte de 
la Llei concursal
El Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya des de fa anys ha estat sensible i ha

dedicat esforços a desenvolupar diver-

ses iniciatives, elaborar diverses notes

d’opinió i  organitzar jornades tècniques

de reflexió, per tal de contribuir a la

necessària revisió del sistema concur-

sal vigent des de la perspectiva de

l’economia de l’empresa. Per això quan

es va donar a conèixer l’existència d’un

Avantprojecte de la Llei concursal, la

Junta de Govern del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya va crear un grup

de treball, constituït pel Sr. Raimon

Casanellas, el Sr. Enric Genescà, el Sr.

Josep Pujolràs, el Sr. Joan Rojas, amb

l’encàrrec d’estudiar-lo i fer arribar les

seves conclusions a la Junta de Govern.

Amb aquestes conclusions la Junta

de Govern del Col·legi va elaborar una

nota d’opinió, que podeu consultar a

les pàgines centrals d’aquest Informa-

tiu, i va acordar donar-la a conèixer a

la societat i en particular a les organit-

zacions empresarials i sindicals de Cata-

lunya, i als partits polítics catalans amb

representació a les Corts espanyoles.

La Junta de Govern del Col·legi d’E-

conomistes de Catalunya opina que

aquest Avantprojecte aporta un marc

legal notablement millor que el que

actualment està en vigor. Respon a la

realitat econòmico-empresarial exis-

tent en l’actualitat, atès que facilita la

liquidació ordenada d’empreses en

situacions de crisi sense possibilitats

de salvació, però, al mateix temps,

aporta alguns elements que possibili-

ten el reflotament d’aquelles empre-

ses totalment o parcialment viables.

Tot i això, el Col·legi d’Economistes

de Catalunya creu convenient fer una

sèrie de matisacions a l’Avantprojecte

de Llei concursal, encaminades, d’una

banda, a introduir una major coherèn-

cia interna en el model que defineix la

reforma i, d’una altra a aprofundir en

aquells mecanismes reconductivistes.

Servei Assegurances
Per a més informació:

Tel. 902 32 64 32 
(May Gómez – Carmen Segovia)
assegurances@coleconomistes.com
Pàgina web del Col·legi: www.coleconomistes.com

EconoResponsabilitat
Civil Professional per Eco-
nomistes

Garantitza el pagament de les

indemnitzacions per danys i perju-

dicis derivats d’errors i omissions

en l’exercici de la professió.



Necessitat de la reforma concursal

El Marc Legal Concursal vigent a Espanya no respon a les necessitats actuals de l’economia i de l’empresa, per la qual

cosa es justifica la urgència de la seva revisió en profunditat. Concretament, la reforma s’explica per diversos motius,

entre els quals cal destacar els següents:

• La normativa legal present és obsoleta respecte de la realitat empresarial. La legislació suposa l’aplicació dels Codis de

Comerç de 1829 i 1885, la Llei d’enjudiciament civil de 1881 i la Llei de suspensió de pagaments de 1922. A més, és l’ú-

nica de l’ordenament mercantil espanyol que encara no ha estat reformada.

• En els darrers vint anys tots els països del nostre entorn han dut a terme una reforma del seu Dret Concursal.

• L’enfocament actual del marc legal és inadequat, complex i ineficaç i, a més, crea confusió.

Des de fa temps el Col·legi d’Economistes de Catalunya ha manifestat la seva preocupació per aquesta problemàtica, i hi

ha dedicat esforços a desenvolupar diverses iniciatives. Pel que fa això, es pot apuntar:

• L’elaboració del document de reflexió "Reconversió d’empreses i dret concursal", per part del professor Enric Genescà (1996).

• L’elaboració del document de propostes “Criteris per a una proposta de revisió de l’actual marc legal concursal”, per part

de la Fundació Economia i Empresa (1997).

• El desenvolupament de sessions de treball específiques sobre la temàtica en diferents Jornades dels Economistes cele-

brades en els darrers anys.

• El desenvolupament de diferents cursos específics sobre la matèria dins l’Aula d’Economia.

Valoració general de l’Avantprojecte de Llei Concursal

En aquest context, és ben rebut l’actual AVANTPROJECTE DE LLEI CONCURSAL elaborat pel Govern espanyol,

reforma que és molt oportuna. Cal afirmar, de manera contundent, que l’AVANTPROJECTE aporta un marc legal nota-
blement millor que el que actualment està en vigor. Respon a la realitat econòmico-empresarial existent en l’actualitat,

atès que facilita la liquidació ordenada d’empreses en situacions de crisi sense possibilitats de salvació, però, al mateix

temps, aporta alguns elements que possibiliten el reflotament d’aquelles empreses total o parcialment viables.

Entre les millores concretes que introdueix l’AVANTPROJECTE en comparació a la legislació en vigor s’han de desta-

car les següents:

• Unificació de procediment, atès que simplifica els processos, creant un únic procediment que substitueix a l’actual divi-

sió entre quatre (suspensions de pagaments, fallides, quites i esperes) i porta a dues possibles solucions: el conveni o la

liquidació.

• Unificació legislativa, en tant que es crea una única llei que regula tots els aspectes de la crisi empresarial, i supera l’ac-

tual dispersió i descoordinació jurídica existent.

• Unificació i especialització de jurisdicció, en la mesura que les competències i l’execució se centralitzen en òrgans de nova

creació com són els Tribunals Mercantils amb jutges especialitzats en l’aplicació de la llei mercantil.

• Reducció de privilegis, ja que limita i redueix els privilegis que tenen alguns creditors en situacions de crisi empresarial

amb l’actual marc normatiu, i tracta d’introduir un major equilibri entre els afectats.

• Introducció de mecanismes que permeten la reconducció d’empreses en crisi que siguin viables (proposta anticipada de

conveni, pla de viabilitat, …).
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya opina sobre

Avantprojecte de Llei Concursal
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Matisacions a l’Avantprojecte de Llei Concursal

Tot i això, el Col·legi d’Economistes de Catalunya creu convenient fer una sèrie de matisacions a l’AVANTPROJECTE DE
LLEI CONCURSAL, encaminades, d’una banda, a introduir una major coherència interna en el model que defineix la

reforma i, de l’altra a aprofundir en aquells mecanismes reconductivistes que s’aporten. En resum, la futura Llei ha d’or-

denar eficientment i d’una manera directa i inequívoca la liquidació definitiva, i ha de tractar d’oferir, prèviament, una via

de reflotament de les crisis tan adequada com sigui  possible. Aquestes matisacions fan referència a les següents temàtiques:

• Procediments contundents: ràpids i eficients. • Major reducció dels privilegis.

• Professionalització dels processos. • Enfortiment de la proposta anticipada de conveni.

• Administracions jurisdiccionals tècniques i preparades. • Altres.

Procediments contundents: ràpids i eficients

– Les actuacions judicials en situacions de crisi empresarial han de ser materialitzades d’una forma ràpida i eficient, diluci-

dant de manera senzilla i àgil les solucions més oportunes amb l’objectiu de reduir temps i costos. Si la crisi és irreversi-

ble cal agilitar la liquidació de l’empresa per tal d’evitar el deteriorament del seu patrimoni i l’empitjorament de tercers

implicats. Cal facilitar-la, i fer menys complex la documentació a presentar i el propi procediment.

– S’ha d’establir un procés abreujat més generós que no recull l’AVANTPROJECTE, que permeti que s’hi puguin aco-

llir més empreses i que el procediment sigui simplificat i ràpid quant al seu desenvolupament i resultat final. Això impli-

ca la necessitat d’elevar la limitació en termes de passiu que estableix la reforma pel que fa a les empreses en crisi que

poden acollir-se a processos abreujats (300.000 euros). S’ha de tenir en compte que en els darrers tres anys les empre-

ses que han entrat en via concursal disposaven d’uns passius mitjans deu vegades més alts dels que fixa l’AVANT-

PROJECTE (uns 3.000.000 d’euros). D’acord amb aquesta realitat, caldria considerar que el procediment abreujat es

pogués aplicar per a totes aquelles empreses que poguessin presentar balanç abreujat.

– L’AVANTPROJECTE hauria de fer una segmentació dels processos concursals segons tipus/col·lectius d’empreses,

amb una especial atenció a determinats grups, com les empreses petites i les microempreses, per tal que puguin acollir-

se amb facilitat. En aquesta línia, podria ser d’interès estudiar la possible creació d’un sistema que ajudi a les empreses

de menor dimensió i recursos a sol·licitar la declaració de concurs.

– És necessari reduir la vulnerabilitat dels processos que es deriva del fet que en la reforma que es proposa es permet la impug-

nabilitat de tot el procediment per part de qualsevol creditor, cosa que pot provocar un allargament dels processos i un retard

en les solucions a les situacions de crisi. Per evitar això, cal definir i acotar clarament i de manera objectiva els criteris que

permeten la impugnabilitat.

– La nova legislació concursal ha de contemplar mecanismes sancionadors i/o gratificadors que animin les empreses que ho

necessitin a iniciar procediments concursals.

Professionalització dels processos

– Cal professionalitzar els processos concursals, mitjançant un protagonisme més gran de tècnics qualificats i experi-

mentats que facin front a les necessitats que es deriven de la realitat empresarial i del marc legal que proposa l’A-

VANTPROJECTE. Això ha de suposar una major participació d’economistes en els procediments, ja sigui com a

professionals en l’elaboració d’informes, com a interventors o administradors judicials o bé com a assessors experts en

suport als Tribunals Mercantils i els jutges. En aquesta línia, caldria pensar en la creació d’un cos d’economistes espe-

cialitzat en la matèria, integrat per titulats superiors en ciències econòmiques, amb experiència en gestió d’empreses i

amb formació complementària.
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– S’ha de definir clarament la participació dels professionals com administradors judicials, i delimitar la tipologia de casos

en què poden intervenir (passius mínims i màxims, classes d’empreses en liquidació, situació concursal, torn de reparti-

ment dels casos,…), així com establir la necessitat de constituir provisions d’honoraris i aranzels tal com està regulat

actualment per la Llei d’enjudiciament civil pel que fa a la designació i als honoraris dels perits judicials, especialment

quan les empreses són de petita i molt petita dimensió. També, s’ha de considerar la necessitat d’establir un sistema de

selecció i designació dels administradors judicials segons sorteig i sobre la base de criteris objectius.

– Cal professionalitzar més les administracions judicials, i tractar de superar el model proposat per l’AVANTPROJEC-

TE, d’un jurista, un auditor i un creditor nomenats pel jutge, i anar cap a un esquema més tècnic i adequat, que comp-

ti amb dos economistes o titulars mercantils i un jurista, i defugir un protagonisme massa elevat d’advocats i d’auditors.

A més, la designació dels administradors ha de ser totalment transparent i sobre la base d’uns criteris clars. Cal definir,

així mateix, les funcions i les responsabilitats d’aquests en l’exercici de les seves tasques, cosa que permetria que el fun-

cionament d’aquests òrgans fos eficient d’acord amb el contingut de la llei i homogeni quant als mètodes de treball, i

evitar arbitrarietats vàries i, també, la implementació de recursos i demandes judicials sobre les seves actuacions.

– Cal que l’AVANTPROJECTE deixi clar la temàtica de les valoracions i dels informes necessaris pels procediments con-

cursals en empreses en situacions de crisi (auditories,  memòries, llistes, judicis sobre els comptes,....).

Administracions jurisdiccionals tècniques i preparades

– S’ha d’especialitzar i reforçar tècnicament les administracions jurisdiccionals, millorant la preparació de jutges i del personal de suport

en matèries econòmico-empresarials. La futura llei ha de preveure la formació de jutges i personal especialitzat. S’ha de tenir present

que una manca d’especialització dels jutjats en matèria econòmica pot desanimar que les empreses facin ús de la via concursal. 

– Cal assegurar la correcta aplicació de la reforma concursal abocant-hi els recursos humans i materials suficients per

aconseguir el correcte funcionament de les administracions jurisdiccionals especialitzades. Val a dir que l’èxit en l’apli-

cació de la nova llei dependrà en la pràctica de la quantitat i de la qualitat dels mitjans esmerçats per aconseguir uns

Tribunals Mercantils eficients.

– Atès el paper protagonista i decisiu que l’AVANTPROJECTE dóna al jutge, cal proposar que tingui el suport àmplia-

ment de professionals tècnics, entre els quals l’economista ha de tenir un lloc important. Així mateix, s’ha d’afegir la

necessitat de definir i delimitar clarament les competències dels jutges especialitzats (responsabilitats, límits, …).

Major reducció dels privilegis

– L’AVANTPROJECTE no redueix i suavitza suficientment els privilegis en nombre i quantia, per la qual cosa s’ha d’a-

profundir en aquesta direcció. Cal que tots els creditors en una situació de crisi empresarial tinguin els mateixos privi-

legis en un procés concursal o com a mínim que solament es mantinguin aquells privilegis molt justificats associats a

determinats col·lectius (treballadors, posseïdors de garanties reals,…). En aquest sentit, s’han d’eliminar els privilegis

específics per als crèdits públics (Seguretat Social, crèdits tributaris,…), la qual cosa acabaria amb els greuges contra els

creditors ordinaris. Val a dir que en la majoria de les normatives concursals europees els deutes de la Seguretat Social

i de la Hisenda Pública han deixat de ser privilegiats. D’altra banda, a l’AVANTPROJECTE cal evitar que els creditors

de crèdits aconseguits per empreses que ja estan immerses en processos concursals siguin marginats en els procedi-

ments, i s’ha de tractar que formin part de la massa passiva amb igualtat de privilegis que la resta.

Enfortiment de la proposta anticipada de conveni

– L’AVANTPROJECTE estableix la possibilitat de presentar una proposta anticipada de conveni voluntari, la qual cosa

obre importants opcions per posar en marxa un veritable i eficaç procés reconduccionista. Per aquest motiu, cal enfor-

tir els apartats de la reforma que fan referència a aquesta opció. Així, cal:
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• ampliar el contingut dels convenis i no circumscriure’ls a quites i/o esperes, atès que les crisis empresarials necessiten solu-

cions que contemplin nombrosos mecanismes;

• instrumentar mesures de simplificació del procediment per fer-ho més eficaç, en funció que sigui una proposta anti-

cipada de conveni solament amb aplaçament o bé una proposta anticipada de conveni amb quites i aplaçaments, i

especificar en tots els casos terminis, quites màximes,….;

• reforçar el pla de viabilitat que és proposa a l’AVANTPROJECTE, mecanisme que permetria l’elaboració d’un veri-

table programa de reflotament empresarial que eviti la liquidació de les empreses, que s’ha d’estendre a tots els casos

en què es presenti una proposta de conveni i que ha de ser fet per professionals experts independents, amb expe-

riència en la gestió empresarial i amb coneixements suficients en la matèria;

• establir algunes limitacions al principi de llibertat d’actuació i de contractació dels gestors que apliquin els convenis acor-

dats per tal d’evitar actuacions -il·legals- que poguin comprometre el futur de l’empresa en processos de reconducció.

– Cal ser estrictes en l’aplicació dels terminis i de les possibilitats que permet la utilització de la proposta anticipada de conve-

ni, amb l’objectiu que s’usi, exclusivament, en aquells casos en què la reconducció sigui possible i desitjable.

– La preparació de la documentació necessària a presentar en una proposta anticipada de conveni ha de ser elaborada per

un professional expert en matèria econòmica i en temes de reconducció (per exemple, economistes). Així mateix, amb l’ob-

jectiu d’universalitzar els continguts -tant formals com conceptuals- de la documentació a preparar, cal definir una meto-

dologia comú. Pel que fa al pla de viabilitat, a més dels aspectes comptables i financers, el contingut ha d’incloure el següent:

• les accions d’atrinxerament que eviten el deteriorament de l’empresa (control de costos, redimensionament de l’em-

presa i reestructuració del passiu);

• els elements que permetin recuperar el clima de consens intern, l’efectivitat dels processos de decisió i la confiança

dels grups externs relacionats amb l’empresa, amb una atenció especial a aquells aspectes que afavoreixin la cober-

tura posterior de les necessitats financeres mitjançant nous crèdits;

• la definició d’una estratègia per aconseguir la recuperació de la competitivitat de l’empresa.

– Els plans de viabilitat presentats han de ser valorats pels jutges, amb el degut suport d’equips especialitzats en econo-

mia de l’empresa, que els ratificaran o no una vegada hagin estat acceptats per tots els col·lectius afectats. Aquests plans

deuen ser posats en marxa pels administradors i els equips directius, i donar opció que altres agents puguin acollir-se a

la gestió. Durant el procés d’implementació és necessari un control i un seguiment per part dels treballadors, dels cre-

ditors i dels jutges amb el suport d’experts.

– Els informes valoratius de les propostes anticipades de conveni per part de jutges i d’administracions jurisdiccionals han

de contemplar l’estudi de la coherència del conveni amb el pla de viabilitat de l’empresa elaborat. 

– Aquelles propostes anticipades de conveni que comptin amb un mínim d’un 50% d’adhesions dels creditors han de dis-

posar de certs avantatges i privilegis que facilitin un procediment ràpid. Han de ser aprovades directament, només amb

l’informe valoratiu dels jutges i sense necessitat de l’informe de l’Administració jurisdiccional.

Altres

– S’ha de dur a terme una definició objectiva i precisa del concepte d’insolvència, que diferenciï entre insolvència finan-

cera i insolvència patrimonial. Amb aquest efecte, es podria considera que una empresa és insolvent si no paga de

manera continuada deutes de magnitud significativa i que afecten a un grup variat de creditors.

– Cal facilitar el treball dels professionals en tot allò que faci referència a empreses que puguin trobar-se en situacions de

crisi, i fer transparent el seu estat en cada moment, per exemple mitjançant la declaració expressa d’"empresa en pro-

cés concursal" o "empresa subjecte a proposta anticipada de conveni".
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Avantatges del carnet col·legial

L’empresa Amena, ofereix un descompte per a col·legiats
amb IAE del 15% sobre la facturació amb tarifa Tempo.

Per a més informació trucar al 933 253 726

L’Aquàrium ofereix a tots els col·legiats i dos acompan-
yants un 10% de descompte en la compra de les entrades.
Moll d’Espanya del Port Vell, s/n 08039 Barcelona

Tel. 932 217 474 e-mail: acuarios.ow@aquariumbcn.com

L’Auditori ofereix, en la programació dels
cicles “Auditori XXI” i l’Orquestra Simfònica de

Barcelona i Nacional de Catalunya, un 10% de descompte per la
compra d’entrades a les taquilles de l’Auditori. 
Per a més informació: Tel. 932 479 300 Lepant, 150 08013 Barcelona

ARGOS, Academia Náutica, Escuela de Navegación,
ofereix un descompte del 10% en els seus cursos teòrics.

Per a més informació: C/ Tuset, 8, 3r 2a 08006 Barcelona
Tel. 902 160 508 e-mail: argos@anit.es
www.argosacademianautica.com

La Casa del Llibre ofereix un descompte del 5% en
tots els seus articles. 
Passeig de Gràcia, 62 Telèfon 932 723 480

e-mail: pgracia@casadellibro.com

CCCB us ofereix un 20% de descompte en les
exposicions que organitza. Aquest descomp-
te s’aplicarà per a dues entrades màxim.

Podeu consultar les exposicions a la nostra pàgina web
www.coleconomistes.com
Per a més informació: Montalegre, 5 08001 Barcelona
Tel. 933 064 100 www.cccb.org

Els centres d’esport DIR ofereixen un descompte del 5%
en la quota mensual, en tots els seus centres.

L’empresa Disseny i Grafisme ofereix als col·legiats un des-
compte del 15% en els seus serveis: disseny gràfic, identitat

corporativa, publicacions empreses, catàlegs, memòries, etc. Pòsters,
packaging, infografia, disseny pàgines web. e-mail: dg@grossi-sas.com

El Grup Balaña us ofereix, cada mes, una
obra de teatre diferent amb descompte.

Podeu consultar-ho a la nostra pàgina www.coleconomistes.com

Climatització H&H TOFRET ofereix en tots els
seus articles d’aire condicionat i calefacció

un descompte del 10% i la instal·lació gratuïta, en el moment de
concertar el servei. Per a més informació: Tel. 933 189 779.

La botiga Magda Planellas de bosses, saba-
tes i articles de viatge ofereix un descompte
del 10% en tots els seus articles. 

Rambla de Catalunya, 95 de Barcelona. 

Poliesportiu Marítim centre de Talassoteràpia,
ofereix un descompte del 50% en la inscripció

i fins un 20% en les quotes mensuals. 
Per a més informació: Passeig Marítim, 33-35 08003 Barcelona
Tel. 932 240 440 e-mail: maritim@claror.org.

NH Hoteles ofereix un descompte del 15% els dies labora-
bles i del 20% els festius en tots els seus hotels d’arreu d’Es-

panya. Les reserves es poden fer al telèfon 902 115 116.

Occidental Hoteles ofereix un descompte del
10% sobre la tarifa oficial en tots els seus

hotels d’arreu del món. Les reserves hauran de ser efectuades a tra-
vés del telèfon gratuït 900 100 149.

Parking David ofereix una tarifa espe-
cial de 4,20 e (1/2 dia), i 7 e

(tot el dia), presentant el tiquet prèviament segellat pel Col·legi
d’Economistes. 
Entrades: Aribau, 230-240, Tuset, 19-21 i Trav. de Gràcia, 62. 

L’empresa PRAGMA ofereix a tots els
col·legiats un descompte del 15%, per al
moblament o renovació de les seves oficines

(mobiliari, cadiratge, accessoris...).
Per a més informació: Llull, 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona
Tel. 933 000 153 Fax 933 000 887

Planet Music ofereix un 5% de descompte en la compra
dels seus articles.

Mallorca, 214 08008 Barcelona Tel. 934 514 288
Rbla. Catalunya, 99 08008 Barcelona Tel. 932 152 129
Paddock Center, Eix Macià 08205 Sabadell Tel. 937 230 299

Quali Medic - Cirurgia Refractiva Làser, ofereix intervencions
quirúrgiques per corregir: miopia, hipermetropia, astigmatis-
me. Forfait cirurgia: 1.021,72 e per ull. Tel. 902 158 940

EROSKI Viatges ofereix un descompte del
5% en paquets turístics.

Per a més informació: Comte d’Urgell, 224-226 08036 Barce-
lona Tel. 933 215 402 Fax 934 108 265.
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Us informem dels acords a què ha arribat el Col·legi d’Economistes de Catalunya amb empreses, establiments i entitats diverses que ofe-
riran descomptes i avantatges comercials als membres del Col·legi, presentant el carnet col·legial.
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La presidència espanyola de la Unió
Europea (UE) suposa un repte per al
Govern espanyol i també per a Bar-
celona. Quins han de ser els objec-
tius principals, tant econòmics com
polítics?

La culminació de l’euro posa de relleu la
necessitat de coordinar les polítiques
econòmiques, i en concret de les políti-
ques fiscals. Però la presidència espanyo-
la del Consell de la UE –de gener a juliol–
ha de ser gairebé per força  una conti-
nuació del procés iniciat a la cimera de
Lisboa, amb la necessitat d’aprofundir la
política de la UE en aspectes com la inte-
gració del mercat energètic, la interconne-
xió de les xarxes de transport i
comunicació, la necessitat d’integrar en
major mesura els mercats financers i per-
seguir la consecució de la plena ocupació,
a més de donar la importància que es
mereix a l’educació.

Aquesta darrera matèria, l’educació,
està essent el centre d’un fort debat a
Espanya, que inclou greus crítiques a
la LOU.

És evident que la Llei no ha contentat la
immensa majoria de les universitats catala-
nes i de la resta d’Espanya. És una llei molt
detallista en algunes qüestions i voreja
perillosament facetes de l’autonomia uni-
versitària i autonòmica. Tanmateix, a partir
d’ara no hi ha més remei que llaurar amb
els bous que tenim: s’ha d’aprofitar per
crear una llei catalana d’universitats on s’a-
consegueixi un consens entre la Conselle-
ria i les universitats que, sense dubte, no
s’ha produït en el cas de la LOU.

A Catalunya hi ha massa universitats?

Les universitats estan afectades pel canvi de
la demografia, que obligarà a reestructurar
el mapa universitari. Ens haurem d’acostu-
mar que hi hagi universitats de diferent
categoria i especialització, com passa als
Estats Units. El que és difícilment sostenible
és el que està succeint: tots donem el
mateix i estem en la mateixa categoria. A
Catalunya, el mapa universitari mai no s’ha
acabat de tancar perquè els poders polítics
pensaven que les universitats eren elements
que dinamitzaven les economies locals.
Però és obvi que alguna cosa ha de canviar.

Quines són les diferències entre el
model català i l’europeu?

No hi ha un sol model europeu: podem
parlar d’un model mediterrani, que englo-

ba Espanya, França i Itàlia, amb una uni-
versitat molt massificada que respon, a
grans trets, al model que ha tingut Cata-
lunya. Però hi ha un model diferent a
Gran Bretanya i als països nòrdics, amb
universitats generalment més petites on
els estudiants tenen molta més responsa-
bilitat per les beques que reben o les
matrícules que paguen, amb un sistema
d’estudi més basat en tutories i ensenya-
ments basats en les noves tecnologies.
Dins del model mediterrani no tenim res
que envejar, però potser caldria aprofitar
el punts forts del model anglosaxó.

En aquest context, quina és la situació
del estudis relacionats amb les cièn-
cies econòmiques?

La universitat catalana, com a productora
de ciència, es pot comparar amb qualse-
vol altra universitat europea: la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), per
exemple, està en un dels primers llocs
quant a recerca, tenint en compte la pro-
ducció escrita dels seus investigadors.
Quant a la formació de professionals, si
jutgem pel propi mercat de treball, els lli-
cenciats en Econòmiques són un dels
col·lectius que tenen més garantida una
sortida en el mercat de treball. Altra cosa
és que l’ensenyament hagi d’anar cada
cop més enfocat a les noves tecnologies i
a la personalització de l’ensenyament per
tal de donar una formació més complerta.

Tornant a la Unió Europea, l’alenti-
ment de les principals economies
d’Europa és un fet, com ho són la
recessió de l’economia japonesa o les
dificultats que han travessat els Estats
Units en els darrers mesos. Es pot par-
lar d’un model econòmic europeu?

Els tres blocs econòmics han canviat molt
en els darrers deu anys. Japó està ara en
una situació molt precària que ha fet que
ens plantegem algunes de les característi-
ques d’aquella economia. Quant als Estats
Units, els darrers esdeveniments han
posat de relleu disfuncions socials crei-
xents en algunes capes de la població, de
què defuig el model europeu. És clar que
l’eurozona  és un conjunt molt divers,
amb 12 governs de diferent signe i 12 fis-
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calitats i mercats de treball diferents. Però
també sembla evident que el grau de
cohesió social és clarament superior al
dels Estats Units.

Coincidint amb els fòrums de Davos
–aquest any a Nova York—i Porto Ale-
gre, alguns economistes han aplaudit
que moltes de les propostes que d’al-
tres anys es feien des de Porto Alegre
s’hagin inclòs al Worl Economic
Forum. Es tractaria del reconeixement
que el fenomen de la globalització no
genera només beneficis, com ha posat
de manifest la virulència del fenomen
antiglobalització. Està malalt, el capi-
talisme?

El model adoptat a Europa ha intentat des
de fa molts anys aconseguir una manera
suau de funcionar: l’Estat del Benestar. I
és veritat que la globalització –les arrels
de la qual es troben en la caiguda del Mur
de Berlín, els fenòmens de desregulació i
l’ús massiu de les noves tecnologies- posa
en perill aquest Estat del Benestar, o
almenys exigeix que aquest Estat del
Benestar s’adapti a un nou món que
indubtablement serà globalitzat. L’objectiu
ha de ser continuar tenint un model
econòmic més social en què el mercat no
sigui l’únic motor, i en el qual s’incremen-
ti la cohesió social. En qualsevol cas, és
bo que hi hagi pensaments alternatius al
de Davos, que en els darrers anys s’havia
convertit en una espècie de fira de les
vanitats econòmiques.

L’ampliació de la UE als països de l’Est
no posa en qüestionament la viabilitat
de l’Estat del Benestar a llarg termini?

Amb l’ampliació ha de passar el mateix
que en el seu moment van viure països
com Espanya, Irlanda o Portugal. Els paï-
sos de l’Est busquen eliminar una part
important del seu retard envers el nucli de
la UE. De fet, entren perquè pensen que
el model és encertat, no només pels ajuts.
A partir d’aquí, serà fonamental que hi
hagi taxes de creixement econòmic sufi-
cientment elevades a la UE, i que aquest
creixement es reparteixi equitativament.
La UE garanteix la consecució d’aquest
creixement equilibrat, o almenys fa que

sigui més fàcil obtenir-lo, però no posa en
perill l’Estat del Benestar, com tampoc no
ho va fer l’ampliació al 1986.

Amb la política monetària a mans del
Banc Central Europeu, la falta de con-
vergència és encara molt elevada en
aspectes com la política fiscal. Quina
tendència seguirà la UE a curt termini?

La presidència espanyola no podrà fer
miracles perquè aquest és un procés que
va per llarg, però sí que s’ha d’intentar
contribuir a una major coordinació de les
polítiques fiscals que, fins ara, ni tan sols
no s’han esmentat explícitament en les
reunions de la Comissió Europea o d’al-
tres òrgans de govern de la UE. Fa 15 anys
es deia que mai els estats cedirien la seva
sobirania monetària, que els alemanys mai
no abandonarien el marc. Per què no pot
passar el mateix amb la fiscalitat?

Una de les crítiques més freqüents que
els experts en relacions interna-
cionals fan pel que fa a la UE és la idea
que es tracta d’un gegant econòmic,
però també d’un nan polític. Quin és
el camí que s’ha de seguir per canviar
aquesta percepció?

Des de 1999 s’han encadenat canvis prou
importants per deixar enrere aquesta per-
cepció, però és obvi que el camí encara és
llarg. La pèrdua de sobirania en matèria
econòmica ja ha estat prou difícil a Euro-
pa però s’ha anat aconseguint paulatina-
ment, tot i que encara hi ha aspectes en
què s’ha d’evolucionar de forma evident.
Un pas més enllà està la pèrdua de sobi-
rania política, encara més complicada pel
pes de la història i per les reticències dels
Estats en aquest sentit. Però l’euro és la
prova que el procés està encarrilat.

Quant a la política monetària, en el
darrer any hi ha hagut veus molt críti-
ques amb les actuacions del BCE. Fa
falta un Alan Greenspan europeu per
donar més credibilitat?

L’inconvenient més gran que s’ha trobat el
Banc Central Europeu és la resistència
dels Estats Units i d’àmplies capes de la

població nord-americana d’acceptar el
paper internacional del l’euro. Un exem-
ple: la web de la CNN encara dóna la
taula de conversió del dòlar respecte de
les antigues monedes europees com si
encara existís un mercat diari de canvis
entre, per exemple, el marc i el dòlar . De
tota manera, aquest rebuig haurà d’acabar
tard o d’hora, perquè la realitat demostra
que la nova moneda és una alternativa al
dòlar. 

La paritat euro dòlar s’ha decantat clara-
ment en favor de la moneda nord-ame-
ricana, mentre que el tipus de canvi de
l’euro sembla estancat i és difícil que
torni al seu nivell de sortida, almenys a
curt termini. Canviarà, aquesta situació?

La fortalesa d’una moneda no es mesura
en funció del tipus de canvi, sinó per la
capacitat de mantenir els preus estables.
Aquest ha estat sempre l’objectiu del Banc
Central Europeu. A més, entre l’euro i el
dòlar, la moneda americana és la més
inestable, i el fet que ara estigui apreciada
respon a una dinàmica que no és explica-
ble pels aspectes fonamentals de l’econo-
mia –com els tipus d’interès a llarg termini
o el mercat d’actius financers interna-
cionals-, i que acaba generant grans movi-
ments pendulars. Al 1992 el dòlar estava
baixíssim, i tenint en compte la seva ines-
tabilitat, no veig per què això no pot tor-
nar a succeir. En els darrers anys, els
americans no s’han preocupat de què pas-
sava amb la cotització del dòlar perquè
donaven més importància al mercat inte-
rior que a l’exterior. La UE ha de fer, més
o menys, allò que sempre han fet els
Estats Units: deixar de mirar constantment
el tipus de canvi, i consolidar cada cop
més el mercat intraeuropeu tot i sent com-
petitius a nivell internacional. A banda
que aquest tipus de canvi afavoreix clara-
ment les exportacions europees.

Claudi Pérez
Periodista
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Es fa difícil en tan poc espai explicar allò
que el títol conté; per aquest motiu, la
intenció d’aquestes notes és plasmar cer-
tes puntualitzacions entorn d’aquest tema
exposades pel Sr. Jesús Rubí Navarrete,
adjunt al director de l’Agència de Protec-
ció de Dades Personals (APD), el passat
dia 4 de desembre de 2001 en el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, en la sessió
temàtica organitzada per la Comissió d’As-
sessors Fiscals.

Voldria, prèviament, fer uns breus aclari-
ments generals a causa del gran desconei-
xement d’aquesta normativa (Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre) i que consi-
dero molt importants:

1. La Llei orgànica de protecció de dades
personals (LOPD) només protegeix les
persones físiques i mai les entitats. Això
vol dir que les dades de persones físi-
ques que podem trobar en qualsevol

entitat (dades de persones de contacte,
dades d’empleats, etc.) es troben plena-
ment protegides per la LOPD, i són els
empresaris, els professionals i les enti-
tats de qualsevol tipus els que han de
complir la LOPD (no els ciutadans).

2. Una dada de caràcter personal, a l’efec-
te de la LOPD, és qualsevol informació
que identifiqui o pugui identificar una
persona física (nom, DNI, matrícula del
cotxe, telèfon, etc.), i un fitxer és el
conjunt organitzat de dades de caràcter
personal (fitxer d’empleats, fitxer de
clients, etc.).

3. Els economistes assessors fiscals són,
respecte dels seus fitxers propis, res-
ponsables del fitxer, i respecte dels fit-
xers de tercers (fitxers dels seus clients,
etc.) els encarregats del tractament:
aquestes són les dues úniques figures
que la LOPD pot sancionar.

4. Tenir un fitxer (dades de qualsevol per-
sona física) significa, a part d’altres
qüestions:
– Declarar-lo a l’APD.
– Tenir el consentiment de la persona

afectada (hi ha excepcions).
– Implementar les mesures de seguretat

segons el grau de privacitat.

Després d’aquests aclariments, passo a
resumir les puntualitzacions referides al
principi d’aquest escrit que afecten els
economistes assessors fiscals com  a res-
ponsables del fitxer i com a encarregats
del tractament:

– En referència als drets de la persona físi-
ca, hi ha, entre d’altres, els d’accés, de rec-
tificació, d’oposició i de cancel·lació
respecte de la informació que tingui el
responsable del fitxer.

– S’ha de destacar que els economistes
assessors fiscals, com a encarregats del
tractament (reben i accedeixen a dades de
persones físiques dels seus clients) estan
afectats per l’article 12 de la LOPD, ja que
són prestadors de serveis per compte de
tercers. Això significa que la relació entre
l’economista assessor fiscal i el client ha
de reflectir-se en un contracte (que haurà
de constar) –per escrit o en alguna altra
forma que permeti acreditar-ne l’existèn-
cia i el contingut (no és suficient justifica-
ció la factura d’honoraris)– on s’estableixi
expressament, entre d’altres qüestions,
que l’economista assessor fiscal única-
ment tracta les dades conforme a les ins-
truccions del client, que no les aplica amb
finalitat diferent d’aquella que figura al
contracte, i que no les comunica, ni tan
sols per conservar-les, a d’altres persones.

– Ha d’existir aquest contracte perquè, en
cas contrari, la cessió de les dades per
part del client a l’assessor fiscal no estaria
coberta per la LOPD. El client, com a res-
ponsable del fitxer, podria ser sancionat
amb una infracció molt greu perquè és
una cessió no consentida, i l’assessor fis-
cal, com a encarregat del tractament, seria
sancionat amb una infracció greu per trac-
tar dades personals sense el consentiment
de les persones físiques afectades. A més,
la responsabilitat de les sancions és
solidària entre els dos, per la qual cosa és
convenient establir aquest contracte i afe-

Al vostre servei

Com afecta la Llei de Protecció
de Dades Personals (LOPD) als
economistes assessors fiscals



amb aquest segon prestador de serveis, o
bé que l’assessor fiscal convingui amb els
seus clients utilitzar la figura de la repre-
sentació jurídica. És el cas d’utilitzar pro-
fessionals col·laboradors externs, centres
de processament de dades, etc.

– Quan un despatx d’economistes estigui
organitzat per dues o més entitats o pro-
fessionals col·laboradors, s’ha d’anar amb
compte amb les possibles cessions de
dades entre ells (infracció molt greu). En
aquest cas no és vàlida la clàusula en la
qual es demana el consentiment al titular
per cedir les seves dades personals a les
"empreses del grup", ja que és necessari
especificar el nom de cada una de les
empreses i ,a més, indicar, de forma com-
prensible, quines són les finalitats per les
quals s’utilitzaran les esmentades dades
personals.

– Per últim, m’agradaria ressaltar que si
l’economista assessor fiscal és també audi-
tor: en aquest cas (sempre que sigui com-
patible), com a auditor ha de comprovar
si el client compleix amb allò que exigeix
la LOPD, ja que en cas d’incórrer en
infraccions greus o molt greus (és possi-
ble que s’acumulin diverses sancions)
aquesta qüestió podria afectar la situació
financera i patrimonial de l’empresa, i
s’hauria , en aquest cas, de reflectir en l’in-

forme d’auditoria. Això no vol dir que
l’auditor hagi de portar a terme una audi-
toria de dades personals –ja que aquesta
l’han de practicar professionals experts–
sinó que ha de comprovar si el client
compleix amb la LOPD per evitar també
les seves responsabilitats.

Cal dir, per finalitzar aquest article, que
queden per explicar molts aspectes que
afecten l’economista assessor fiscal des
del punt de vista de la protecció de dades
personals, però tot i així haig d’aconsellar
la conveniència d’executar amb rapidesa
el que exigeix la LOPD per evitar les pos-
sibles responsabilitats solidàries amb els
clients, perquè les sancions són molt
importants (de 100.000 a 100.000.000 de
pessetes) i els terminis legals per fer-ho ja
han transcorregut (excepte per a les
mesures de seguretat de nivell alt).

Josep M. Cid
Conseller delegat de Lògic Data Consulting

gir-hi les clàusules necessàries explicitant
la responsabilitat de cada un d’ells en cas
d’incompliment.

– També l’apartat 3 de l’esmentat article
exigeix que l’economista assessor fiscal,
una vegada acomplerta la prestació del
servei, ha de destruir o tornar les dades
de caràcter personal que li ha facilitat el
client, a l’igual que qualsevol altre suport
o altres documents que continguin aquest
tipus de dades. Això és el que exigeix la
LOPD, però l’economista assessor fiscal
ha de cobrir les responsabilitats de la
seva actuació en el cas que el client li faci
una reclamació: per aquest motiu, sense
necessitat de tornar o destruir la informa-
ció, es poden bloquejar les dades de
manera que es mantinguin però que no
puguin ser tractades (és a dir, que no
siguin accessibles). Quan hagin transcorre-
gut els terminis de prescripció tributària o
de responsabilitats administratives, ha
d’esborrar-les o destruir-les.

– L’economista assessor fiscal no pot
comunicar o facilitar les dades personals
cedides pel client (per exemple, les dels
seus assalariats) encara que necessiti d’al-
tres persones o d’entitats externes per rea-
litzar el servei, perquè seria una segona
cessió i aquesta no està permesa excepte
que el client acordi un contracte també



UNIONS ESTABLES HETEROSEXUALS

La normativa de les unions estables heterosexuals s’aplica a aquells
qui hagin conviscut maritalment durant un període mínim de dos
anys ininterromputs, i a aquells que hagin manifestat de forma
expressa la seva voluntat de sotmetre’s a la regulació legal mit-
jançant consentiment en escriptura pública, a excepció del supòsit
que existeixi descendència comuna cas en què la consideració com
a unió estable és automàtica i sense cap altre requisit.

Els membres integrants de la parella de fet tenen legalment
reconeguts uns drets i obligacions que hauran de complir i
que són: obligació de contribuir en el manteniment de la casa
i despeses comunes; obligació d’aliments; conseqüències de la
declaració d’incapacitat (tutela); dret a l’adopció de menors;
dret de disposició i ús de l’habitatge comú.

La normativa inclou una regulació innovadora quant a la pre-
visió dels drets de les parelles de fet en l’àmbit de la funció
pública de l’Administració de la Generalitat que equipara els
drets que corresponen a les parelles unides pel vincle matri-
monial en els casos de trasllat, incapacitat física i mort o malal-
tia greu del convivent del funcionari.

L’extinció de la parella de fet es contempla en un doble àmbit
segons sigui produïda per decisió dels seus membres inte-
grants o per defunció d’un dels convivents.

En el supòsit de trencament de la unió per decisió d’un dels dos
membres de la unió, o d’ambdós, la Llei preveu un sistema similar
als processos de crisis de les parelles matrimonials i que contemplen:
guarda i custòdia de la descendència comuna; dret de compensació
econòmica quan el trencament ocasioni una desigualtat patrimo-
nial; obligació d’aliments; atribució de l’ús de l’habitatge comú.

La regulació de les relacions personals i patrimonials dels mem-
bres de la unió estable de parella pot ser objecte d’un acord pri-
vat que contempli el compliment dels drets i de les obligacions
establerts de manera que mitjançant contracte formalitzat
abans i/o durant la convivència els convivents puguin regular els
efectes personals i patrimonials de la seva relació, fins i tot fixant
un sistema de compensació pel cas de cessament de la con-
vivència superior aquell que estableix la mateixa Llei.

L’extinció de la unió per causa de defunció d’un dels seus
membres integrants és un aspecte important d’estudi atesa
l’absència del reconeixement legal de drets successoris entre
els membres de la parella i només es preveu que en cas de
defunció d’un dels convivents el sobrevivent té dret a la pro-
pietat de roba, mobiliari i estris personals sempre que no es
tracti de joies, objectes artístics o d’altres que siguin d’extra-
ordinari valor i, addicionalment a la subrogació en el contrac-
te d’arrendament de l'habitatge.

UNIONS ESTABLES HOMOSEXUALS

La Llei, partint del principi que els convivents homosexuals no
poden contraure matrimoni ni tenir descendència comuna
estableix un règim similar a la regulació de les unions estables
heterosexuals però introduint matisos diferenciadors en els
drets reconeguts a les unions estables heterosexuals.

L’acreditació de la parella de fet homosexual com a unió esta-
ble de parella, a diferència de la unió heterosexual, tan sols
podrà ser demostrada sempre que expressament manifestin la
seva voluntat d’acollir-se a la regulació establerta mitjançant
escriptura pública atorgada conjuntament.

Les diferències essencials de les unions estables heterosexuals i
homosexuals, a part de la forma d’acreditació, se centren en: 

– Drets successoris: els membres de la parella de fet homo-
sexual tenen en la successió intestada el dret a reclamar fins
a la quarta part de l’herència sempre que no tingui mitjans
suficients per a la seva sustentació i a la meitat de l’herència
si no hi ha ascendents ni descendents del convivent difunt i
en concurrència amb col·laterals o, en cas que aquests hi
manquin, a la totalitat de l’herència.

– Inexistència del dret a adoptar

Les unions estables homosexuals gaudeixen, a l’igual que les
parelles estables heterosexuals, dels drets quant a la funció
pública i els derivats dels casos d’extinció voluntària de la unió
estable de parella. 

En les unions estables de parella, ja siguin heterosexuals o
homosexuals, la Llei estableix una limitació comuna relativa
que en cas d’extinció de la unió per causa diferent a la defun-
ció, els membres de la parella estan obligats a deixar sense
efecte l’escriptura pública que haguessin atorgat no podent
tornar a formalitzar una unió estable fins que no transcorrin
sis mesos des d'aquesta data.

En conclusió, la Llei 10/1998 del Parlament de Catalunya d’u-
nions estables de parella sorgeix pel reconeixement de l’e-
xistència de formes de convivència estable diferents del
matrimoni i per la necessitat d’establir una regulació legal
d’aquestes formes de convivència dins el marc de les com-
petències autonòmiques amb la consegüent exclusió dels
aspectes relacionats amb el dret penal, qüestions laborals i les
relatives a la Seguretat Social quant a competències d’àmbit
estatal.

Sandra Abad Garcia
Advocat

Millet, Guillén, Bécares, SL

No
tic

ia
ri 

ju
ríd

ic
Fruit del Conveni per a l’assessorament jurídic als col·legiats, el bufet d’advocats Millet Guillén Bécares publicarà en cada
número de l’Informatiu de l’Economista un Noticiari Jurídic on s’informarà de les novetats jurídiques que puguin tenir
repercussió en les activitats professionals dels economistes, o la resolució d’aquelles consultes que han estat formula-
des per diversos col·legiats com és el cas de l’actual article sobre “Unions estables de parella”.

Unions estables de parella
El Parlament de Catalunya l’any 1998 va aprovar la Llei 10/1998 d’unions estables de parella que va constituir d’aques-
ta manera la primera normativa reguladora de les anomenades "parelles de fet" dins l’àmbit de l’Estat espanyol. 

La Llei respon a la necessitat de donar resposta a l’augment de les unions estables fixant un règim diferenciat per a les pare-
lles heterosexuals i les parelles homosexuals sota el principi general que les primeres tenen dret a contraure matrimoni, però
que opten per no fer-ho, i que les parelles homosexuals tenen prohibit constitucionalment l’accés al matrimoni.



EconoIngressos
Visqui la seva baixa laboral amb tota tranquil·litat, la seva economia
està a cobert.

EconoLlar
Protegim la seva llar amb condicions molt interessants i competitives,
per a què visqui amb tota tranquil·litat amb les més àmplies cobertures
i al millor preu. A més, té la possibilitat de contractar un servei 
d’alarma connectada a la central de seguretat de la Companyia, el que
li permetrà una reducció en la prima de la pòlissa.

EconoResponsabilitat Civil Professional per Eco-
nomistes
Garantitza el pagament de les indemnitzacions per danys i perjudicis
derivats d’errors i omissions en l’exercici de la professió.

EconoCompra Garantitzada
La millor garantia per defendre els seus interessos davant de "sorpreses".

Aquests són els primers productes asseguradors dissenyats en exclusiva
per als membres del Col·legi d’Economistes. 

Mes a mes anirem creant nous productes amb cobertures i primes
especials que cobriran les necessitats asseguradores dels col·legiats. 

A més, us oferim els nostres serveis d’Assessoria i Consultoria d’Asse-
gurances per a temes més complicats i que requereixen d’un assessora-
ment especialitzat. A GDS Correduría de Seguros 
("la Caixa" – Grupo Asegurador) comptem amb l’experiència dels 
nostres Consultors especialitzats en riscos industrials i professionals.

Per a més informació:

Tel. 902 32 64 32 
(May Gómez – Carmen Segovia)
assegurances@coleconomistes.com
Pàgina web del Col·legi 
www.coleconomistes.com

Servei Assegurances
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1r. IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

• Obligació de declarar: es mantenen els mateixos imports i
criteris de l’any 2001.

• Increments patrimonials: s’actualitzen els coeficients per a
transmissions de béns i immobles i es manté el règim transitori. 

• Arrendament habitatge habitual: es manté la compensa-
ció fiscal d’anys anteriors.

• Adquisició habitatge habitual: es manté la compensació
fiscal d’anys anteriors.

• Aportacions a plans de pensions:

Límit conjunt d’aportacions: 
Se suprimeix a efectes de la reducció de la base imposable, el
límit conjunt d’aportacions per a plans de pensions individuals
i d’ocupament. A més en tributació conjunta, el límit de
deduccions per aportacions és individual per partícip o mutua-
lista integrat en la unitat familiar.

Límit màxim d’aportacions: 
Es manté com a regla general el límit màxim de  7.212,15 e

(1.200.000 ptes.) fins els 52 anys d’edat del partícip, i s’amplia
fins els 22.838,46 e per a partícips de 65 o més anys. No s’in-
clouen en aquests límits les contribucions empresarials que els
promotors de mutualitats de previsió social imputin als mutualistes
o partícips. No obstant, les aportacions pròpies que l’empresa-
ri individual faci a mutualitats de previsió social o a plans de pen-
sions d’ocupament dels quals a la  seva vegada siguin promotor
i partícip o mutualista, s’entendran incloses dins d’aquests límits. 

Aportacions fetes a favor del cònjuge: 
Es manté el límit de  1.803,04 e (300.000 ptes.) en les aporta-
cions fetes a favor del cònjuge amb rendes anuals inferiors a
7.212,15 e (1.200.000 ptes.), i no es concreta en el nou redac-
tat quins tipus de renda han de ser (anteriorment es feia
referència a rendes del treball).

Aportacions a favor de persones amb minusvalidesa
El límit s’eleva a 22.838,46 e en lloc dels 15.025,30 e actuals.

• Autoliquidació i compensació renda: amb caràcter retro-
actiu des de l’1 de gener de 2001, el contribuent casat no
separat legalment podrà sol·licitar la suspensió de l’ingrés
del deute tributari fins la quantia de la devolució a la qual
tingui dret el seu cònjuge. La resta del deute tributari podrà
fraccionar-se segons les normes generals.

Es considerarà que no existeix transmissió lucrativa a efectes
fiscals entre els cònjuges per renúncia a la devolució d’un
d’ells per a la seva aplicació al pagament del deute de  l’altre.

• Tarifa i deduccions de la quota: Les podeu consultar a la
pàgina web del Col·legi www.coleconomistes.com dins de
l’apartat d’assessors fiscals.

2n. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Les novetats per al 2002 les trobareu comentades a la pàgina
web del Col·legi, però destaquem les següents:

• Amortització dels fons de comerç: s’amplia el període
màxim d’amortització del fons de comerç a 20 anys en lloc
dels 10 actuals.

– Pèrdua de valor dels elements patrimonials:

– Seran deduïbles les dotacions per a la cobertura de riscos
de deutors insolvents efectuades quan hagin transcorregut
sis mesos des del venciment de l’obligació, en lloc de l’any
que s’exigeix actualment.

– S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 12 per a la deduc-
ció en l’adqusició de valors representatius de la partipa-
ció en fons propis d’entitats no residents les rendes de les
quals es puguin acollir a l’exempció de l’article 20 bis de
la LIS.

• Deduïbilitat de les contribucions dels promotors de plans
de pensions: les contribucions extraordinàries fetes a favor de
beneficiaris per aplicació d’allò disposat en la Llei 8/1987 de
Regulació dels Plans  i Fons de Pensions, seran deduïbles en
l’Impost sobre Societats encara que no s’imputin a cadascun
dels partícips.

• Compensació de bases imposables negatives: s’estableix
la possibilitat de compensar les bases imposables negatives
amb les rendes positives dels períodes impositius dels 15
anys (abans 10) immediats i successius.

S’afegeix el requisit  que les bases negatives hagin estat objec-
te de liquidació i autoliquidació, és a dir, si no es va presen-
tar declaració, encara que hagi pèrdua comptable, la
base negativa no serà compensable.

Es determina un règim transitori per a les bases negatives pen-
dents de compensar en exercicis iniciats a partir de l’1 de
gener del 2002.

• Reinversió de beneficis extraordinaris: S’estableix una
nova deducció en la quota consistent en el 17 per 100 de
l’import de les rendes positives obtingudes per la transmis-
sió onerosa de determinats elements patrimonials, a condi-
ció de reinversió de l’import d’aquesta.

Es deroga el tractament que es donava fins el 31 de desembre
de 2001 per als beneficis extraordinaris obtinguts en la trans-
missió d’elements patrimonials.

Característiques dels elements que es transmeten:

– Han de ser: que pertanyin a l’immobilitzat material o imma-
terial o valors representatius de la participació en fons pro-
pis en entitats, en percentatge igual o major al 5 per 100 del

L’economista assessor fiscal i responsable del servei d’assessorament fiscal gratuït als col·legiats publicarà en cada número
de l’Informatiu de l’Economista un Noticiari Fiscal amb les novetats en matèria tributària que puguin tenir repercussió en
les diverses activitats professionals dels economistes.

Principals modificacions tributàries de la imposició directa per al 2002
(Llei de pressupostos i Llei d’acompanyament)



No
tic

ia
ri 

fis
ca

l

capital d’aquestes. No es necessari que aquests béns esti-
guin afectes.

– Han hagut de romandre en el patrimoni de l’empresa des
d’un any abans de la transmissió.

Característiques dels elements en què es reinverteix:

– Han de ser: que pertanyin a l’immobilitzat material o imma-
terial o a valors representatius de participacions en fons pro-
pis en entitats, en percentatge igual o major al 5 per 100 del
capital d’aquestes. No donarà dret a la deducció la reinver-
sió en valors d’entitats residents en paradisos fiscals.

– Els elements de l’immobilitzats han d’estar afectes.

Termini per reinvertir:

– Es pren com a referència el moment de la transmissió, que
s’entén realitzada quan es va posar a disposició de l’adqui-
rent del bé. Si es van transmetre valors, i es va fer més d’una
transmissió en el període impositiu, el termini es compta
prenent com a referència la fi del període impositiu.

– El termini és de quatre anys, un abans i tres després de la
transmissió, amb possibilitat de sol·licitar un pla especial de
reinversió.

Base de deducció: import de les rendes positives obtingudes
corregides en la depreciació monetària, i integrades en la base
imposable que s’hagin obtingut en la transmissió onerosa dels
elements patrimonials.

– Només per al càlcul de la base de deducció, el valor de trans-
missió no podrà superar el del mercat.

– No formen part d’aquesta base les provisions que haguessin
estat fiscalment deduïbles ni les quantitats aplicades a la lli-
bertat d’amortització dels béns transmesos (que han d’inte-
grar-se en la base ara), ni els imports deduïts aplicats a la
recuperació del cost del bé segons el règim fiscal de contrac-
tes d’arrendament financer, ni tampoc la part de renda que
hagi originat dret a practicar deducció per doble imposició.

– Si la reinversió es parcial, la base de deducció es reduirà pro-
porcionalment.

– Si per la transmissió d’un element es practica aquesta
deducció i, posteriorment, aquest es torna a adquirir o a uti-
litzar i origina despeses, la deducció d’aquests es incompati-
ble amb la deducció per reinversió, i s’ha d’optar per un o
un altre benefici fiscal.

Percentatges de deducció: depèn del tipus impositiu aplica-
ble a l’entitat.

Tipus gravamen 40 30-35 25 20

Percentatge 22 17 7 2

Manteniment de la reinversió:

– 5 anys per a béns immobles i 3 per a mobles, excepte que la
vida útil sigui menor.

– La transmissió abans de finalitzar el període de manteniment
ocasiona l’obligació de regularitzar en l’exercici en què es
produeix (amb interessos de demora); excepte que l’import

obtingut, o el net comptable si és menor, es reinverteixi una
altra vegada.

Requisits formals: fer constar a la Memòria, fins que es com-
pleixi el període de manteniment, l’import de la renda acolli-
da a la reinversió.

Límits:

– S’aplica abans que les altres deduccions per incentius, no té
límit anual sobre la quota íntegra i no s’ha de tenir en comp-
te per al límit de les altres deduccions.

– Quan existeixi en un exercici insuficiència de quota íntegra
per aplicar aquesta deducció, podrà aplicar-se en els 10 perí-
odes immediats i successius com les altres deduccions per
incentius (excepte les d’I+D+I i la de noves tecnologies per a
les quals es disposa de 15 períodes)

Règim transitori:

– Quan hi hagin beneficis extraordinaris pendents d’integrar a 1
de gener de 2002, el subjecte passiu pot continuar amb l’ante-
rior règim de diferiment, o incloure en la primera declaració que
presenti en el 2002 dites rendes practicant-se la nova deducció.

– En el mateix cas, si no s’ha produït fins l’1 de gener de 2002
la reinversió, podrà aplicar-se la nova deducció si integra
tota la renda en el període de reinversió, però també podrà
optar per continuar amb l’anterior benefici fiscal.

• Deducció per  contribucions empresarials a plans de
pensions d’ocupament: 
S’estableix una nova deducció en la quota del 10 per 100
de les contribucions empresarials a plans de pensions d’ocu-
pament, a favor dels treballadors amb retribucions brutes
anuals inferiors a 27.000 e. Per a rendes superiors, la deduc-
ció s’aplicarà sobre la part proporcional de les contribucions
empresarials que corresponguin a  l’import abans citat.

• Empreses de reduïda dimensió: els incentius fiscals per
aquestes empreses els trobareu comentats a la pàgina web del
Col·legi d'Economistes de Catalunya www.coleconomistes.com
dins de l’apartat d’assessors fiscals.

• Tipus de gravamen, deduccions per inversions: Les
podeu consultar a la pàgina web del Col·legi d'Economistes
de Catalunya www.coleconomistes.com dins de l’apartat
d’assessors fiscals.

3r. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

No hi ha cap novetat destacable i la  tarifa la trobareu a la
pàgina web del Col·legi d'Economistes de Catalunya
www.coleconomistes.com dins de l’apartat d’assessors fiscals.

4t. IMPOST SOBRE FUSIONS I DONACIONS

La tarifa, el càlcul de la quota i la taula de reduccions els tro-
bareu a la pàgina web del Col·legi.

5è. INTERÈS DE DEMORA 5.50% I INTERÈS LEGAL
DEL DINER 4.25%
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Els temes i qüestions mediambientals han passat de la irrellevància més absoluta, no fa gaire anys, a una total
omnipresència avui. Gran part de les discussions sobre qüestions mediambientals i sobre el desenvolupament
sostenible fan referència a la millor gestió de l’activitat productiva, amb harmonia i compatibilitat amb el medi
ambient. També, sempre hi ha i hi haurà en la nostra societat una forta pressió pel nou desenvolupament. Evi-
tar o reduir els potencials efectes negatius del desenvolupament futur sobre el medi ambient, des de la plani-
ficació, constitueix també un objectiu per a tots aquells amb responsabilitats en el teixit econòmic del país i,
entre ells, amb especial rellevància el col·lectiu dels economistes com a professionals. I no tan sols per la
incidència dels economistes com a professionals en les decisions empresarials i en l’activitat planificadora de les
administracions, sinó també perquè el bagatge analític dels economistes ens fa especialment preparats per
contribuir a l’anàlisi de l’impacte ambiental de les diverses activitats econòmiques. El medi ambient és, doncs,
una responsabilitat col·lectiva i alhora un repte professional per als economistes.

Apunts de legislació
En l’apartat del WEB del Col·legi d'Economistes de Catalunya:
www.coleconomistes.com hi trobareu més informació de les
referències legislatives:

UE- VI Programa. Programa Marc "Programa d’acció en
matèria de Medi Ambient per 2001-2010: el futur és a les
nostres mans". COM 24-1-2001.

UE Reglament EMAS 18-12-2000. Sistema comunitari de
gestió i auditoria medi ambient.

UE L 247 del 17-9-2001. Recomanació relativa al reconeixe-
ment, la mediació i la publicació de les qüestions mediam-
bientals en els comptes anuals i en els informes anuals de les
empreses.

UE "Deu anys després de Rio; Preparació de la Cimera Mun-
dial sobre Desenvolupament Sostenible de 2002." COM del 
6-2-2001  

Est Ministeri d’Hisenda RD 283. Reglament de l’Impost sobre
societats, integra les deduccions per inversions amb objectius de
millora ambiental.16-3-2001. BOE 66 del 17-3-2001

Notícies d’interès
En l’apartat del WEB del Col·legi d'Economistes de Catalunya:
www.coleconomistes.com hi trobareu el text íntegre de les
notícies:

• La UE posa en marxa un Pla per expendre l’ús de les etique-
tes ecològiques (Cinco días, gener 2002)

• El Govern espanyol exigeix més condicions ambientals per
ampliar l’aeroport del Prat (Cinco días, gener 2002).

• Noves dates per a la Cimera del Desenvolupament Sostenible
a Johannesburg. Del 26 d’agost al 4 de setembre. Reunions
preparatòries a Nova York i Indonèsia. (Canal mediambiental,
desembre 2001).

• Comerços i oficines catalanes hauran de contractar el seu
servei de recollida de residus (Expansión, novembre 2001)

• Dos de cada tres espanyols consideren prioritari el desenvo-
lupament sostenible. (Actualitat Empresarial, gener 2002)

• El sector del automòbil encarrega al grup Agbar el disseny
d’un Pla de desballestament per al reciclatge (Cinco días,
gener 02)

• La UE integra el medi ambient en totes les polítiques comu-
nitàries. Guia per a la política mediambiental per als propers
10 anys. (Actualitat Empresarial, febrer 2002)

• La banca s’apunta a la gestió mediambiental. (Expansión,
gener 2002)

• El ministre Matas diu "les prioritats espanyoles passen pel
desenvolupament sostenible. (Brussel·les. EFE, novembre 2001)

• L’ocupació en el sector dels RSU creixerà 137% fins el 2010.
(EFE, desembre 2001)

Ajuts
Informació facilitada per la Fundació Fòrum Ambiental. Podeu
consultar en el WEB del Col·legi d'Economistes de Catalunya
www.coleconomistes.com el detall d’aquests ajuts:

• UE, programa Quinto PM, subprogrames INCO-A3;,A4;A5.
Totes entitats, subvenció, Mesures complementàries. Termi-
ni 10-3-2002.

• UE SAVE .Totes entitats. Subvenció. Accions integrades. Ter-
mini  3-4-2002.

• UE ALTERNE. Totes entitats, subvencions, accions integra-
des. Termini 3-4-2002

• UE. Creixement econòmic i mediambiental PIME. Prestem
per inversions mediambientals. Obert.

• Catalunya, tema energia. Empreses. Subvenció per diagno-
sis i estudis. Obert sense termini.

• Catalunya, millores ambientals. Empreses. Prestem per
inversió medi ambient. Obert.

• Catalunya, programa DAOM, PIME. Subvenció per diagnosi
mediambientals. Obert sense termini.

• UE.BEI Empresa i Governs. Prestem per inversió medi
ambient. Obert.

• UE.BEI per a PIME. Prestem per inversió medi ambiental. Obert.
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Cafès mediambientals
El tercer dilluns de cada mes, de 18,30 a 20h, la Comissió d’Eco-
nomia del Medi Ambient et convida a aquestes tertúlies per comen-
tar i intercanviar opinions sobre diverses qüestions relacionades amb
l’economia del medi ambient a partir de l’exposició d’un ponent. 

Els Cafès Mediambientals es van inaugurar el passat 18 de
febrer amb la presència del Sr. Jordi Rodó, director del Consell 

Assessor per al Desenvolupament Sostenible, que va fer una
exposició sobre "Agenda 21 de Catalunya" .

Per al 18 de març està previst el tema "Les oportunitats
empresarials del medi ambient", a càrrec del Sr. Víctor
Macià, director de CEMA.

Enquesta mediambiental

Per tal de copsar la sensibilitat i l’interès dels col·legiats en qüestions mediambientals la Comissió d’Economia del Medi Ambient ha
confeccionat aquesta breu enquesta, que també trobareu en el web del Col·legi www.coleconomistes.com Us agrairíem que la con-
testéssiu per poder fer un llistat de tots els qui esteu interessats i així poder-nos posar en contacte amb vosaltres Fax 934 160 061

Quins són els punts d’interès dels col·legiats pel medi ambient
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Els cursos de l’Aula d’Economia estan dirigits, principalment,
als estudiants d’Economia i Direcció i Administració d’Empre-
ses de segon cicle i tracten de formar professionals en aques-
tes àrees que són noves per als economistes.

Seminaris temàtics de qualificació ambiental, destinats a facili-
tar a les empreses, el manteniment i la millora dels seus siste-
mes de gestió. Organitza: Centre per Empresa  Mediambiental,

Fundació Agbar i Fundació Entorno. El primer "Declaracions
ambientals i disseny d’indicadors" va ser el 13 desembre 2001,
les ponències es troben a la web de CEMA.

Per a més informació Aula d’Economia Ambiental del Col·legi
d'Economistes de Catalunya, o en el web del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya www.coleconomistes.com.

Cursos i esdeveniments

Avaluació d’inversions ambientals

Dates: del 5 de març al 11 d’abril de 2002
Horari: dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h

Es tracta d’un curs que analitza la part
econòmica i la part financera al respecte de
la decisió d’invertir i la decisió de finança-
ment en el cas dels projectes ambientals.

Avaluació econòmica de riscos
ambientals

Dates: del 2 d’abril al 7 de maig de 2002
Horari: dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h

Es basa en l’anàlisi del concepte de risc,
els preus hedònics i els mètodes de valo-
ració contingent.

Economia de l’aigua

Dates: del 3 d’abril al 8 de maig de 2002
Horari: dilluns i dimecres de 16.00 a 19.00 h

Aquest curs analitza la política hidrològi-
ca, la optimització econòmica i la gestió
de l’aigua; alhora analitza temes molt
controvertits com: quins són els mercats
de l’aigua?, el problema de la propietat,
el cicle de l’aigua i la seva sostenibilitat.
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1. Creus que els economistes tenim quelcom a dir en el camp
del medi ambient?
❑ Sí ❑ No

Creus que la participació del Col·legi d’Economistes en activi-
tats relacionades amb el medi ambient contribueix a recorçar
a la importància de la visió econòmica d’aquesta matèria?
❑ Sí ❑ No

2. Quin tipus de serveis esperes del Col·legi d’Economistes de
Catalunya en relació al medi ambient?
❑ Informació actualitzada en el web
❑ Formació (cursos, conferències, etc.)
❑ Taules rodones, grups d’opinió, tallers, etc.
❑ Altres

3. Quin tipus de formació et sembla més adequada?
❑ Qualitativa

Sectorial......................................................❑ Aire
......................................................❑ Residus
......................................................❑ Aigua

❑ Tècniques quantitatives

4. Quins temes concrets consideres poden ser del vostre interès:
❑ Comptabilitat
❑ Agenda 21
❑ Mètodes de valoració de recursos naturals
❑ Anàlisis economètric de l’evolució dels recursos
❑ Fiscalitat
❑ Altres
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Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades

Sessió sobre Mòduls, organitzada per la
seu del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a Girona i que va anar a càrrec del
Sr. José Pinto, excap de mòduls de l’AEAT
de Girona.

10 de gener

Conferència, organitzada pel Club de Con-
juntura, sobre L’economia catalana al comen-
çament del 2002, amb la participació del
Sr.Víctor Fabregat, del Sr. Àngel Hermosilla,
del Sr. Joan Miquel Hernández, de la Sra.
Mercè Jou, del Sr. Joan Lúria, de la Sra.
Teresa Ollé, del Sr. Rafael Romero i del Sr.
Artur Saurí, va estar moderada pel Sr. Jordi
Goula, (més informació a l’apartat L’in-
terès més alt, a la pàgina 4). 

21 de gener

Conferència sobre La realitat de l’euro:
efectes a les empreses i als ciutadans, a
càrrec del Sr. Carles Gasòliba, diputat al
Parlament Europeu i secretari general del
Patronat Català Pro Europa, i del Sr. Josep
M. Ureta, periodista. L’acte, organitzat per
la Comissió d’Economia Financera, va
estar moderat pel Sr. Xavier Ferrer, secre-
tari de la Comissió. 

4 de desembre

Sessió temàtica sobre Com afecta la Llei
de protecció de dades personals als
economistes assessors fiscals, organit-
zada per la Comissió d’Assessors Fiscals, a
càrrec del Sr. Jesús Rubí, adjunt al director
de l’Agència de Protecció de Dades.

10 de desembre

Conferència sobre Assistència a la realit-
zació d’inventaris físics, organitzada per
Economistes Auditors de Catalunya-Sec-
ció del REA a Catalunya, que va anar a
càrrec del Sr. Agustín Checa, economista
auditor, soci de BDO Audiberia Auditors
SL, i que va moderar el Sr. David Massa-
na, economista auditor, tresorer del
Comitè Directiu de la Secció del REA a
Catalunya. 

Reunió constituent de la Comissió Unió
Europea.

11 de desembre

Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscals sobre L’euro i els
aspectes formals, que va anar a càrrec d’e-
conomistes i advocats de Landwel-Price-
waterhousecoopers. 

Tertúlia organitzada per la Comissió en la
Creació d’Empreses sobre Consultoria de
gestió en empreses joves, dins del cicle:
Com crear empreses rendibles.

Sessió organitzada a la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Lleida
sobre El tancament fiscal de societats de
2001 i principals mesures fiscals de la Llei
d’acompanyament per al 2002, que va
anar a càrrec del Sr. Jaume Carulla, ins-
pector de Finances de l’Estat. 

13 de desembre

Conferència amb el títol Anàlisi de les opor-
tunitats de negoci en el sector sanitari, organit-
zada per la Comissió d’Economia de la Salut
i que va anar a càrrec del Sr. Gabriel Mas-
forroll, president i conseller delegat d’USP-
Europa, i del Sr. José Luis Martínez, gerent
d’Andersen Barcelona. Va moderar l’acte el Sr.
Xavier Ruiz, metge i membre de la Comissió. 

Tertúlia sobre Gestió del coneixement de
la Intranet Corporativa, organitzada pel
Grup de Treball d’Economia de Gestió del
Coneixement i que va anar a càrrec del Sr.
Julià Manzanas, economista, Gedas.

14 de desembre

Sessió sobre Tancament de l’exercici 2001
i últimes novetats, organitzada per la seu
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Girona i que va anar a càrrec del Sr. Joan
Robleda, cap de serveis tributaris estatals
de l’AEAT a Girona.

18 de desembre

Assemblea ordinària de col·legiats, per a
l’aprovació del pressupost del Col·legi per
a l’exercici 2002.
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22 de gener

Sessió temàtica organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, amb el títol Llei de pres-
supostos i Llei d’acompanyament, a càrrec
del Sr. Àngel Blesa, economista assessor fis-
cal, (més informació de les novetats fiscals
a l’apartat Noticiari fiscal, a la pàgina 28). 

23 de gener

Conferència organitzada per la Comissió
d’Economia Territorial i Urbana i la Comis-
sió d’Economia del Medi Ambient, sobre
Medi ambient i acció urbanística, a càrrec
del Sr. Josep Lascurain, de la Consultora de
Servicios Globales Medioambientales SA. 

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 següent documentació que
podeu trobar a la pàgina web del Col·legi, a l’apartat corresponent:

– Documentació aportada pel Sr. Àngel Blesa, amb motiu de la sessió temàtica sobre Llei de pressupostos i llei d’acompanya-
ment del passat 22 de gener organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Presentació aportada pel Sr. Josep Lascurain, amb motiu de la conferència sobre Medi Ambient i acció urbanística del passat 23
de gener, organitzada conjuntament per la Comissió d’Economia Territorial i Urbana i la Comissió d’Economia del Medi Ambient.

29 de gener

Tertúlia, organitzada per la Comissió d’As-
sessors en la Creació d’Empreses, sobre
Fundacions amb activitat empresarial.

31 de gener

Sessió de treball sobre Casos pràctics
d’auditoria.

Activitats realitzades per l’Aula d’Economia (1/12 al 8/02)
Nom del curs Data d’inici Durada Professorat

Planificació fiscal del tancament de l’exercici 2001 (2a. edició) 5/12/01 5 h Ángel Segarra, economista, assessor fiscal
Joan de Figarolas, advocat, assessor fiscal

Fiscalitat i obligacions legals de les Fundacions 12/12/01 4 h Núria Bretos, economista. Generalitat Catalunya
Ángel Sáez, economista, assessor fiscal

Principis i normes comptables als EUA versus principis 13/12/01 12 h Rafael Farrán, economista.
i normes a Espanya Soci d’auditoria Deloitte & Touche

Fiscalitat i obligacions legals de les Fundacions (2a edició) 17/12/01 4 h Núria Bretos, economista. Generalitat Catalunya
Ángel Sáez, economista, assessor fiscal

Curs d’anàlisi d’estats financers 16/01/02 32 h Ramon Roger, auditor, associat de BDO Audiberia

Seminari pràctic de consolidació comptable 17/01/02 16 h Agustín Checa, economista auditor. Soci de BDO Audiberia

El resultat comptable i la determinació de la base imposable 17/01/02 8 h Núria Batlle, economista.
de l’Impost sobre Societats Sòcia d’Hispa-audit

Tècniques de negociació per a directius i professionals 17/01/02 21 h Antoni Valls, consultor d’Human Succes

Estratègies corporatives: project finance 28/01/02 7 h Xavier Farriols, doctor en Ciències Econòmiques.
i compravenda d’empreses Cap de finançament de projectes de Caixa Catalunya

Josep Lluis Magre, advocat Garrigues & Andersen

Quadre de finançament 29/01/02 6 h Pere Lluis Fos, economista auditor. Soci de DF Economistes Auditors

Programa d’especialització en control de gestió 31/01/02 138 h Joaquín Catalán, economista i advocat. 
Director de Producció i Qualitat de Pedro Brosa & Asociados
Ignasi J. Manzano, economista 
Director del Gabinet de Direcció de Winterthur Seguros
Ramón Roger, auditor. Associat de BDO Audiberia
Francesc Rosés, soci-director de Rosés Auditores Asociados, S.L.
CARD decisions-inc España
Salvador Vercher, economista. Consultor d’empreses.
Professor associat de la Universitat de València

Curs d’anàlisi d’estats financers (2a edició) 31/01/02 32 h Ramon Roger, auditor, associat de BDO Audiberia

El procés de planificació d’una auditoria 05/02/02 4 h

Seminari d’iniciació a la tributació d’empresaris individuals 04/02/02 15 h Ignacio Cornet, economista, assessor fiscal



ASSESSORIA D’EMPRESES

Fiscal, laboral, comptable, legal, 
auditoria (+ISO)

Corredoria d’Assegurances 
i Recursos Humans

Amb Seu Central a Figueres (Girona)
40 oficines a tot Espanya 

en funcionament

INCORPORA NOUS DESPATXOS

PERFIL SOL·LICITAT:
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Empresarials i Graduats Socials.
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La contratación 
electrónica
Autor: Rodolfo Fernández

Editorial: José Mª Bosch Editor 
y Pedro Brosa & Asociados

El objetivo principal del
libro es dar luz sobre
todas aquellas cuestio-
nes –muchas de ellas
todavía inéditas– con las
que el jurista dedicado
al Derecho de las Tec-
nologías de la Informa-

ción tropieza en su quehacer diario. El
autor analiza el contrato electrónico
desde el momento inicial de la oferta; el
tiempo y lugar en que el contrato existe
y produce efectos; la Ley y jurisdicción
aplicables; la firma electrónica y, en
especial, el documento electrónico
como forma de prestar el consentimien-
to en Internet.

El libro es el fruto de la experiencia que
el autor ha ido recogiendo dentro del
Departamento que dirige, Departamento
que, desde una perspectiva multidisci-
plinar, engloba en su ámbito de activi-
dad el asesoramiento jurídico tanto a
empresas del sector de las telecomuni-
caciones como de Internet y comercio
electrónico, informático y medios. 

Plan de marketing
Autor: Joaquín Sánchez Herrera

Editorial: Ediciones Pirámide, Madrid 2001

Plan de marketing. Aná-
lisis, decisiones y control
explica de forma clara,
pero rigurosa, el compli-
cado proceso de cons-
trucción de un plan de
marketing.

Para poder ilustrar paso a paso dicho pro-
ceso, en la obra se desarrolla una estruc-
tura que secuencialmente repasa cada
una de las etapas que se siguen en la
construcción práctica de un plan de mar-
keting. En primer lugar, explica la realiza-
ción del análisis de situación, se sientan
las bases de la previsión y los objetivos,
para luego centrarse en las decisiones
estratégicas de marketing que toda com-
pañía debe tomar (decisiones de posicio-
namiento, segmentación, producto,
comunicación, etc.). Por último, aborda
los mecanismos de ejecución y control,
imprescindibles en cualquier proceso de
planificación. 

Para poder ir más allá de la explicación
de los conceptos teóricos, se han incluido
anexos con casos prácticos de algunos de
los elementos más importantes del plan
de marketing. Con ello, además de hacer
que el manual sea útil para estudiantes,
profesores y profesionales del área, se
pretende mostrar que la realización de un
plan de marketing no es una tarea abs-
tracta, sino el resultado de un proceso de
análisis y de la aplicación de técnicas muy
concretas.

Manual del auditor del
sistema de gestión de
prevención de riesgos
Autor: Varios

Editorial: JHP

La auditoría de preven-
ción de riesgos laborales,
está destinada a compro-
bar que los riesgos que
pueden dar lugar a acci-
dentes de trabajo y
enfermedades profesio-
nales, están controlados

con el modelo de organización preventiva
implantado por la empresa. Este libro pre-
tende ser una guía para el auditor del
mundo empresarial. En él, se exponen una
serie de aspectos que deben tenerse en
cuenta, no únicamente por el auditor, sino
también por el empresario y los compo-
nentes de la organización preventiva que
se haya instaurado en la empresa. 

Novetats de l’Hemeroteca

Col·lecció 
llibres

empreses d’èxit



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

Agenda març
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 5 de març 18.00 h 2n 6a
Models de costos ABC i ABM

• 5 de març 17.30 h A-2
Aprofundiment en el risc bancari

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

• 11 de març 17.30 h 2n 6a
Seminari sobre la valoració d’empreses

• 21 de març 17.30 h Sala 
Actualització tributària. Novetats fiscals per al 2002 d’Actes

• 22 de març 09.30 h Sala 
Control de risc de crèdit en entitats financeres. d’Actes
Basilea II, un repte per al sector

• 12 de març 19.30 h Sala 
“Comentaris a sentències i resolucions en matèria tributària d’Actes

• 13 de març 18.00 h Sala 
Presentació del llibre: “Directrices para la gestión y difusión d’Actes
de información sobre intangibles (Informe sobre capital intelectual)”

Als assistents se’ls lliurarà un exemplar gratuït.

• 7 de març 19.00 h Sala 
“L’Institut Català de la Salut, o l’empresa més gran de Catalunya d’Actes

• 18 de març 18.30 h Sala 
Cafès mediambientals de Juntes
“Les oportunitats empresarials del Medi Ambient”

• 4 de març 19.00 h Sala 
“La presidència espanyola de la UE: reptes i oportunitats” d’Actes

• 20 de març 19.00 h Sala 
Fórum intern: “Infraestructures de transport  i desenvolupament d’Actes
econòmic: el cas de Catalunya i les regions capdavanteres europees”

Ponent: Àlvar Garola, economista

• 11 de març 19.00 h Sala 
Reunió del plenari d’Actes

• 14 de març 19.00 h Sala 
“Eines per a la gestió del coneixement: intranets” d’Actes

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

• 21 de març 19.00 h Sala 
“Casos pràctics d’auditoria” de Juntes

• 4 de març 18.00 h Seu 
“Novetats fiscals 2002” de Girona
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Tauler d'anuncis
ECONOMISTA, AUDITOR

ofereix compartir despatx professional

“El Col·legi no assumeix ni es fa responsable del contingut dels anuncis publicats en aquesta secció”
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