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quest Informatiu està dedicat, preferentment, a la inauguració de la seu del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a Tarragona. Com veureu, pràcticament tota la societat civil i econò-
mica de Tarragona hi va ser present. Les intervencions del conseller de Sanitat, Hble. Sr. Eduard
Rius, i de l’Excm. i Magfc. Sr. Jose Luís García Delgado, rector de la Universitat Internacional Menén-
dez Pelayo, van ser entranyables, el conseller va recordar en el seu parlament l’estreta relació del
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya,
en els darrers 20 anys, i la importància que dues disciplines tan dispars com ho són la medicina i
l’economia s’entenguin per tal de millorar el benestar dels ciutadans. El rector de la Universitat Inter-
nacional Menéndez Pelayo, en la conferència inaugural, ens va recordar quin ha estat el paper que
els economistes, especialment els catalans, han tingut en la modernitat d’Espanya.

Amb la compra i la posterior inauguració de la seu del nostre Col·legi a Tarragona, finalitza una
etapa, iniciada fa uns anys, de dotar de patrimoni immobiliari al Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya adquirint en propietat les quatre seus, ara el que cal és aconseguir que aquest patrimoni ens
permeti oferir millors serveis, millorar la professionalització dels economistes i aconseguir una
major presència en la societat. 

Enguany s’acompleix el primer aniversari de la presa de possessió de la nova Junta de Govern.
Correspon, doncs, fer un breu balanç de com ha estat aquest any.

Crec que aquest primer any ha estat satisfactori, tant des del punt de vista de les activitats, com
de l’economia del Col·legi. S’han continuat i consolidat les activitats tradicionals del nostre Col·legi:
les activitats de les Comissions de treball; els cursos de l’Aula d’Economia, que ha batut records
quant a nombre de cursos organitzats, assistència i resultats econòmics, i ha aconseguit que cada
cop estigui millor situada tant en el mercat dels economistes com dels no economistes de la for-
mació econòmica i empresarial. 

S’han renovat i potenciat aquells serveis professionals que ho requerien: s’ha reestructurat i poten-
ciat el servei d’assessorament jurídic, i les dades que tenim fins ara ens diuen que d’una forma
satisfactòria; s’ha donat un nou enfocament i potenciat el servei d’assessorament fiscal; i, finalment,
s’ha reestructurat i potenciat el servei d’assegurances.

S’ha potenciat molt la vessant d’opinió del nostre Col·legi per tal d’incidir en aquells aspectes d’ac-
tualitat aportant una reflexió econòmica. S’han engegat les enquestes Situació econòmica,cosa que
permet que el nostre Col·legi es pugui manifestar sobre temes d’interès, i aconseguim fer partícips
al col·lectiu d’activitats del Col·legi amb transcendència als mitjans de comunicació i a la societat.
S’han emès diverses notes d’opinió, la més recent elaborada per la Comissió d’Assessors Fiscals i
que es va remetre a la comissió d’experts per a la reforma de la Llei de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, les seves propostes d’allò que hauria de contenir aquesta nova Llei i,
foren recollides, pràcticament en la seva totalitat, en l’informe emès per l’esmentada comissió.
Recentment i per tal de vertebrar dins del Col·legi tota aquesta activitat i també per tal de donar
resposta a les cada cop més sol·licituds que per part de diverses institucions ens fan arribar, la
Junta de Govern va acordar constituir una Secretaria Econòmica, i en vam nomenar responsable
al Sr. Àngel Hermosilla, que ja portava uns anys col·laborant amb el Col·legi. 

Finalment, aquest any s’ha apostat per l’aprofitament de les noves tecnologies, per la seva utilit-
zació a l’hora de prestar nous serveis i de millorar els actuals. Aquesta continua essent una de les
prioritats de l’actual Junta de Govern per aquest any i per al futur.

La Jornada dels Economistes d’enguany ja es comença a perfilar. Si fins ara la Jornada dels Econo-
mistes d’anys anteriors havia tractat temes estructurals que feien relació als reptes econòmics en con-
junt, (“Reformes estructurals i dinamització de l’economia”, l’any 1997; “Els reptes de l’economia
davant la globalització”, l’any 1998; “Els reptes d’una economia integrada en el nou mil·leni”, l’any
1999; “Incidències de les noves tecnologies en l’economia”, l’any 2000; i “Europa: després de l’euro,
què?”, l’any 2001). Tot i que els temes relacionats amb l’empresa han estat sempre presents, enguany
en la seva VII edició s’ha pensat en la conveniència que ocupi el tema central tenint en compte el
paper decisiu que en els nous marcs, dels quals ens hem ocupat en anteriors edicions de la Jorna-
da, correspon a les empreses i als empresaris. Les 16 sessions de treball, a Barcelona i les 3 que s’or-
ganitzen a les seus territorials del nostre Col·legi, giraran a l’entorn del tema ”Empreses i Empresaris
del Segle XXI”. Un avanç de la programació la teniu també dins d’aquest Informatiu. 
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L’interès més alt

Inauguració de la nova seu 
a Tarragona
Divendres 15 de març d’enguany es va inaugurar la nova seu del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya a Tarragona, situada a la Rambla Nova núm. 58-60, 5è
A amb núm. de telèfon: 977 217 042 i fax. 977 229 831. Per aquest motiu l’In-
formatiu de l’Economista ha volgut dedicar una part a recollir aquest fet, amb
un reportatge gràfic i algunes notes, tretes del Llibre d’Honor en què van signar
diferents autoritats, explicatives d’aquesta efemèrides.

Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya és un motiu de satisfacció inau-
gurar la seu del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Tarragona. Amb aquesta inau-
guració finalitza una etapa del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, consistent en
dotar de patrimoni al Col·legi adquirint en
propietat les diverses seus del Col·legi. No
obstant, aquest acte d’inauguració repre-
senta un repte i un compromís, repte
doncs la finalitat del Col·legi no és adqui-
rir patrimoni sinó aconseguir que aquest
patrimoni permeti oferiri millor serveis i
millorar la professionalització dels econo-
mistes i aconseguir una major presència
en la societat. Representa un compromís
dels col·legiats de Tarragona d’utilitzar efi-
cientment aquesta seu, compromís d’orga-
nitzar més actes i serveis, de participar
més en les activitats del Col·legi.

El conseller de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya, Hble. Sr. Eduard Rius, va
centrar el seu parlament, en primer lloc,
en la importància dels col·legis professio-
nals pel desenvolupament de les profes-
sions així com per vetllar per què els
serveis professionals es prestin amb
garanties de professionalització, de com-
petència i d’ètica. En segon lloc va
comentar l’estreta col·laboració de la

Conselleria de Sanitat amb el Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, des de fa ja
bastants anys, mitjançant la Comissió d’E-
conomia de la Salut, que l’any passat va
celebrar el seu 20è aniversari, així com
l’estreta relació entre economia i sanitat,
dues disciplines diferents però obligades
a entendre’s per tal de millorar el benes-
tar dels ciutadans.

Després de l’acte d’inauguració, el Sr.
García Delgado, rector de la Universitat
Menendez Pelayo va impartir una con-
ferència amb títol: “Modernización Eco-
nómica de España: el papel de los
economistas”, que podeu consultar ínte-
grament a la pàgina Web del Col·legi.

Finalitzat l’acte inaugural es va servir un
aperitiu que va permetre a tots els assis-
tents visitar la nova seu i intercanviar
impressions amb els companys. 

L’acte d’inauguració, que va estar presidit
per l’Hble. Sr. Eduard Rius, conseller de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya, el degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, Sr. Jordi Conejos,
l’Excm. i Mgnf. Sr. Jose Luís García Delga-
do, rector de la Universitat Internacional

Menéndez y Pelayo, i el vocal – president
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Tarragona, Sr. Antonio Terceño , va comp-
tar amb un gran nombre de personalitats
del món de la cultura, l’economia i la polí-
tica tarragonina com el Sr. Antonio Carril
Pan, fiscal de l’Audiència Provincial de
Tarragona, la Sra. Mercè Martorell Comas,
regidora del Patrimoni Històric; el Sr. Lluís
Miquel Pérez Segura, alcalde de Reus, el
Sr. Josep Manel Ulldemolins Ballestí, pre-
sident Cambra de Comerç de Valls; el Sr.
Josep Reyner, sotsdirector general de
Caixa Tarragona, el Sr. Xavier Farriol Roi-
ges, tinent alcalde de l’Ajuntament de Vila
–seca; el Sr. Joan Aregio, vicepresident de
la Diputació de Tarragona, el Sr. Gil Cris-
tià Llevat, president del Col·legi d’Apis de
Tarragona, i el Sr. Benet Jané i Palau, alcal-
de del Vendrell, així com una important
representació dels nostres col·legiats.
Aquest acte fou retransmès en directe per

internet a les seus restants del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, i està disponible
en el WEB del Col·legi per a tots aquells
col·legiats que desitgin veure’l. 

El vocal president del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya a Tarragona va expressar

que, tot i que en organitzacions com el
Col·legi d’Economistes de Catalunya l’im-
portant són les persones, és necessari de
dotar-les d’una infraestructura per tal de
dur a terme d’una forma eficient la presta-
ció dels serveis i l’organització de les diver-
ses activitats que s’hi organitzin. Amb
aquesta seu, va continuar dient, el Col·legi
d’Economistes de Catalunya a Tarragona
disposava, després de molts anys, d’aques-
ta infraestructura. Aquesta seu, va finalitzar,
és mèrit de tots els col·legiats, d’aquells
que ja fa anys van constituir la seu del
Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Tarragona, dels que durant aquests anys
l’han mantinguda viva, i que queden repre-
sentats pels anteriors vocals presidents: Sr.
Lluís Mezquida, Sr. Joan Josep Marca, Sr.
Joan Lluís Mallol, Sr. José Antonio Cardona.

El degà, Sr. Jordi Conejos en el seu parla-
ment va exposar que per a la Junta de
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El passat 15 de març vàrem inaugurar, amb la presència del conseller de Sani-
tat Sr. Eduard Rius, la nova seu de Col·legi a Tarragona, materialitzant-se, així,
un dels principals objectius de la nova Junta.

Després de més de 20 anys d’implantació del Col·legi a Tarragona i de passar
per diverses seus provisionals, per fi podem disposar d’una seu amb espais i
equipaments dignes per desenvolupar les activitats col·legials. Si bé és veritat
que les entitats i institucions són, sobretot, les persones que la formen, és igual
de cert que les condicions materials amb les quals han de desenvolupar la seva
tasca són un factor determinant per a la seva eficàcia; i fins ara, a Tarragona,
se’ls exigia un plus de voluntarisme a causa de les grans mancances existents.

La inauguració de la nova seu obre unes perspectives que ultrapassen la simple
disposició de millors espais. Aquesta seu ens ha de permetre plantejar-nos un
futur més engrescador i ha de servir de punt de partida d’una etapa més activa
i participativa. Aquesta nova etapa ens ha de permetre, com a qüestions més
destacades: incrementar la comunicació i la trobada entre els col·legiats, tenir

una major presència pública i, per tant, participar en la generació d’opinió, aug-
mentar el nombre de col·legiats i incrementar els serveis que se’ls presta i, per
últim, enfortir les relacions amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de la Universitat Rovira i Virgili, ja que és on s’estan formant els nostres
futurs col·legiats.

Aquest projecte de futur és el veritable repte que tenim davant, i la nova seu és
simplement un dels seus suports, però el més important són, tal com deia abans,
les persones. Per tant, es fa necessària la participació de tots els col·legiats, cada
un amb el seu grau de responsabilitat, perquè els projectes esdevinguin reali-
tats. Ja tenim el continent i ara l’hem d’omplir de contingut.

No voldria acabar aquest escrit sense fer un públic i merescut reconeixement als
veritables responsables d’aquesta nova seu, és a dir, als col·legiats que varen ini-
ciar les activitats del Col·legi a Tarragona i a tots aquells que l’han mantingut viu
durant aquest temps, i personificaré aquest reconeixement en les persones que
em varen precedir en el lloc que ara tinc l’honor d’ocupar: els Srs. Mezquida,
Marca, Mallol i Cardona.

Antoni Terceño
Vocal president a Tarragona

Els economistes 
de Tarragona opinen
La qualitat en la prestació 
dels nostres serveis ha de guiar
l’actuació dels economistes 

Les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp,
i el Tarragonès, constitueixen una àrea que
agrupa prop de 400.000 persones, en una
extensió totalment plana que s’estén des de
la serralada prelitoral fins a la costa. En aques-
ta aglomeració de municipis, hi conviuen
diverses sensibilitats econòmiques: tant
les grans multinacionals petroquímiques o
les de serveis de lleure, com les tradicionals
explotacions agràries. Però és que enmig
d’aquests dos extrems s’hi identifiquen una
gran diversitat de companyies industrials,
manufactureres i d’altres serveis, de volum
mitjà i petit que són les que realment apor-
ten dinamisme i la major part de l’ocupació.
És a aquest tipus d’empreses que s’adrecen
principalment els serveis dels economistes
a Tarragona. La consultoria fiscal, comptable,
financera i l’auditoria són les principals neces-
sitats d’aquestes empreses, a les quals s’han
d’oferir la màxima qualitat. Segur que aques-
tes magnífiques instal·lacions hi ajudaran.

Xavier Cabré Boronat

Els economistes i el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a
Tarragona tenim el repte d’assumir
una demanda creixent i una oferta
de nous professionals

La inauguració de la nova seu del Col·legi
a Tarragona és un bon moment per refle-
xionar la situació de la nostra professió,
que està evidentment lligada al creixe-
ment econòmic de la zona.
Les comarques del Tarragonès, Alt Camp i
Baix Camp estan en una llarga etapa de
desenvolupament econòmic lligada ini-
cialment a la implantació de la indústria
química. Més recentment altres factors han
reforçat el procés: la Universitat Rovira i Vir-
gili, el sector turístic (efecte de Port Aven-
tura), l’augment d’activitat del Port de
Tarragona, la descentralització i el creixe-
ment dels serveis públics, i l’efecte d’un
cicle alcista de l’economia en general.
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El conjunt dels fets esmentats ha generat
un fort augment de la població censada i
de la flotant, amb les consegüents neces-
sitats de béns d’inversió i de consum.

Evidentment el resultat d’aquest quadre és
un creixement de tota l’activitat econòmi-
ca i per tant del mercat per a l’exercici de
la nostra professió.

D’altra banda, al no tenir abans una
Facultat d’Econòmiques a la comarca i
que moltes de les empreses tenen les
seves seus a altres llocs, ha fet que aques-
ta demanda no hagi estat en molts casos
atesa per professionals establerts aquí.

Els economistes i el nostre Col·legi tenim
un repte important: una demanda crei-
xent, i una oferta de nous professionals.

Ara tenim una seu digna, equipada amb
els mitjans tecnològics actuals, que hem
de saber utilitzar per millorar la qualitat i
la modernitat de la nostra oferta, ajudar
als nous economistes a accedir a la pro-
fessió, i aportar com a col·lectiu profes-
sional els nostres coneixements al
desenvolupament econòmic i empresa-
rial de Tarragona.

Lluís Jordi Panadés

La nova seu del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a 
Tarragona permetrà un major servei
dels economistes a la societat 
de Tarragona

Tarragona en els últims anys ha tingut
un creixement important sobretot en dos
factors econòmics que són el turístic i el
petroquímic, això ha fet que hagi crescut
amb major mesura que altres províncies
catalanes i amb aquest creixement també
hem participat els economistes, ja que la
majoria de nosaltres som assessors de les
empreses. 

Crec que la nova seu que s’inaugura
aquest 15 de març dignificarà més la
nostra professió i permetrà que tots els
col·legiats ens sentim més recolzats i a
la vegada tindrem un punt de trobada
digne per contrastar les nostres opinions
i un centre de debat que faci que
qualitativament tots podem aportar una
millora a la societat, que no podem obli-
dar que aquesta és la nostra finalitat
principal.

Joan Lluís Mallol Torné

Entre tots hem d’aconseguir que la
nova seu del Col·legi d’Economistes
de Catalunya a Tarragona jugui un
paper en la projecció económica de
Tarragona

Com a membre del col·lectiu d’Economis-
tes d’aquestes contrades vull expressar la
meva satisfacció per la inauguració de la
nova Seu del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a Tarragona. Aquesta Seu, digna,

moderna, equipada, ben situada i adequa-
da pel futur, ha de jugar un gran paper en
la projecció d’aquest territori.

La societat civil, que s’educa, viu i treba-
lla en aquesta àrea, vertebrada per la Uni-
versitat Rovira i Virgili, els ajuntaments i
institucions, el turisme, l’oci i la indústria
fan possible un desenvolupament econò-
mic i social molt important i un efecte
multiplicador que a tots ens plau, tot
equilibrant el nostre país.

Amb aquestes ratlles vull enviar un mis-
satge de joia i satisfacció a tots els meus
companys, que sens dubte comparteixen,
tot invitant-los que fent pinya s’integrin a
la seu i l’omplin d’activitats i de prestigi.
Que així sigui.

Josep Marca Torrents

La nova seu del Col·legi d’Economistes
de Catalunya a Tarragona ens ha
de permetre tenir una major
presència en la societat

Amb la inauguració i entrada en funciona-
ment de la nova seu col·legial a Tarragona 

iniciem l’etapa de consolidació definitiva
del Col·legi a les nostres comarques.

Al llarg dels anys i fruit de l’esforç de tots
hem consolidat la professió a nivell indi-
vidual. Ens queda l’assignatura pendent
de la professió com a col·lectiu. 

Hem de definir objectius a nivell de formació
i reciclatge, millorar la relació i representati-
vitat a nivell d’institucions públiques, poten-
ciar la relació amb la Universitat, entre d’altres.

Aquests objectius són perfectament tras-
lladables a l’exercici lliure de la professió.
Per tot això encoratjo a tots els companys
a col·laborar a nivell individual per com-
plementar l’esforç del Col·legi i que la
nova seu ens serveixi de vincle per la
potenciació del nostre col·lectiu.

Lluís Mezquida Sans
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Amb la col·laboració de tots hem
d’aconseguir que la seu del
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a Tarragona estigui viva

Com a delegada de la Secció Registre d’Eco-
nomistes Auditors de Comptes a Catalunya
a Tarragona i com economista en general,
crec que entre tots hem d’aconseguir que
la nostra seu sigui:

Un ÒRGAN DE SUPORT. El Col·legi ha de
ser un òrgan viu i proper al servei dels
col·legiats on ens puguem reunir i inter-
canviar opinions amb altres col·legues. És
per això que crec que hauríem de partici-
par en les comissions internes que es
creïn i fer reunions periòdiques mode-
rades per algun expert per aclarir dubtes
o simplement comentar temes.

Un ÒRGAN DE FORMACIÓ. El Col·legi ha
de ser un suport continuat als professio-
nals per a la seva formació. Si la formació
és necessària a tots els nivells, en la nos-
tra professió i concretament en l’auditoria
és indispensable. 

Un ÒRGAN DIVULGATIU. El Col·legi ha
de ser un òrgan de divulgació dels nostres
coneixements i ha d’estar present en els 

esdeveniments de la societat, i en els orga-
nismes públics, i ser un punt de referèn-
cia a tenir en compte.

Imma Rius Andres

Ens hem de felicitar per la seu que
tenim

Content, molt content vaig estar el dia de
la inauguració de la nova seu social del
Col·legi a Tarragona. Estava de vacances
però em vaig comprometre a mi mateix
per estar amb els companys a les set de
la tarda compartint els actes d’inaugura-
ció, trobada corporativa, paraules, con-
ferència (xerrada amigable, diria jo) del
professor Delgado i intercanvi d’opinions
tècniques, col·loquials i d’expectatives de
futur.

Molts companys, tots els vocals presi-
dents que ens han dirigit aquests anys,
amb tots ells una foto de record (de tots
bon record en tinc). Mancaven alguns,
alguns dels que més varen fer per què la
professió fos reconeguda a les nostres
contrades ( gran qüestió com ens deia el
ponent a les seves paraules) mancaven
físicament però no en el meu agraïment
cap a ells.

D’ara endavant, tenim una gran eina (local
modern, equips tècnics, col·laboradors efi-
cients) ens toca a nosaltres aprofitar-ho.
(Vaig assistir a la primera videoconferència
que es va retransmetre dies abans de la
inauguració, vam ser pocs, a la propera
més.)

Josep Roig Aymami

Cal fer un esforç en la promoció
de l’economista en la societat de
Tarragona

Els economistes que ens dediquem al lliu-
re exercici de la professió, som els que
teníem més necessitat d’una nova seu
amb atenció durant tota la jornada laboral.

La dotació tecnològica emprada, per a mi,
és la millor eina per enfortir i desenvolu-
par la tasca dels economistes que exercim
la lliure professió.

Respecte a l’activitat professional, caldria
una major relació amb les institucions acos-
tant les nostres tasques a l’activitat oficial de
la ciutat. No es coneix suficientment quina
és la tasca de l’economista. Resumint, a
Tarragona cal més presència de l’economis-
ta davant la seva societat. Les relacions
amb institucions com són Hisenda, Cadas-

tre, Ajuntament, Jutjats, etc. haurien d’és-
ser més valorades per aquestes i la nostra
tasca hauria de ser explicada i recolzada pel
Col·legi davant aquestes instàncies.

Joan Vallvé Navarro

S’ha de continuar amb la descentra-
lització del nostre Col·legi per tal
d’aproximar-se als col·legiats i
reforçar la imatge dels economistes

El fet que el col·legi aposti per descentra-
litzar-se i aproximar-se als col·legiats, pot
ajudar al col·lectiu i reforçar la imatge din-
tre d’un territori concret. Els economistes
hem aconseguit ser reconeguts al teixit
empresarial i a la societat en general, com

a professionals que tenim cultura econò-
mica i som capaços de donar consells.

La realitat socioeconòmica actual ens exi-
geix donar resposta ràpida a temes variats
i complexos. Aquesta rapidesa i especia-
lització, no és possible sense un treball de
qualitat i en equip. Els professionals d’a-
questes comarques rebem amb alegria tot
el que comporti un augment de presència
en la societat civil i impuls al nostre
col·lectiu a participar activament en les
diferents comissions de treball. 

Des de la perspectiva del consultor fiscal
i de l’auditor, trobem a faltar la presència
del Col·legi, dins del teixit empresarial a
comarques i la possibilitat que els econo-
mistes puguin participar activament sense
desplaçar-se a Barcelona.

Lluís Vidiella Aleixendri
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Trobada d’economistes
a Andorra
El passat 25 de gener d’enguany, el Col·legi
d’Economistes d’Andorra amb la col·labo-
ració de l’ordre dels Experts-Comptables
de França de les regions d’Aquitaine, Midi-
Pyrénées i Languedoc-Roussillon, i del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, va
celebrar la primera Trobada d’Economistes
a Andorra que va comptar amb l’assistèn-
cia de més de 150 professionals entre cata-
lans, andorrans i francesos. 

L’objectiu va ser presentar el món dels
negocis a Andorra, dret de les societats,
règim fiscal, sistema bancari andorrà, a
més de verificar la realitat del terme para-
dís fiscal.

Aquesta Jornada va ser inaugurada pel
ministre d’Economia andorrà, Sr. Miquel
Álvarez Marfany, qui va manifestar la
voluntat del Govern d’Andorra d’elaborar
un esborrany d’un projecte de llei de
societats en què s’especificarà que les
empreses estrangeres puguin tenir fins a
un 51% del capital de les societats esta-
blertes a Andorra.

Seguidament van intervenir el Sr. Gerard
Martínez, economista qui va parlar sobre les
perspectives econòmiques d’Andorra;
el Sr. Roland Destrée qui va parlar sobre
la Fiscalitat Internacional i Andorra; el
Sr. Josep Santacana, economista assessor
fiscal, qui va parlar sobre el Règim de
holdings a Espanya; el Sr. Francesc Bonet
i el Sr. Jordi Font, economistes, van expo-
sar les normes societàries a Andorra; i
el Sr. Phillipe Arroou, Board membeer
EFAA, va parlar de com implantar una
PIME a França. Finalment la trobada es
va acabar amb una demostració dels pro-
ductes bancaris a càrrec de l’agrupació de
bancs andorrans.

A causa de l’èxit d’aquesta primera troba-
da els organitzadors tenen previst repetir
l’experiència el proper 7 de febrer de 2003. 
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Notícies

Comentaris reforma IRPF
La Comissió d’experts per a la reforma de l’IRPF recull pràcticament la totalitat
de les propostes que li va enviar la Comissió d’Assessors Fiscals.

El Sr. Manuel Lagares, president de la Comissió d’experts per a la reforma de
l’IRPF va sol·licitar, a principi del mes de febrer, al Col·legi d’Economistes de
Catalunya i a d’altres institucions, un escrit d’opinió sobre quins aspectes creiem
que s’haurien d’incloure en la segona etapa de la reforma de l’IRPF. La Comis-
sió d’Assessors Fiscals, sota la coordinació del Sr. Ricard Viña, va elaborar un
escrit com a resposta a aquesta petició.

En conclusió, el document elaborat per la Comissió d’Assessors Fiscals senyala-
va que la reforma de l’IRPF hauria de:

– Aprofundir en donar estímuls fiscals per fomentar el desenvolupament de la
família, en el sentit d’introduir mesures fiscals que afavoreixin la renda dispo-
nible de les famílies, i que tingui en compte el número de membres que inte-
gren la unitat familiar a efectes fiscals i les rendes obtingudes pel conjunt de
membres d’aquesta unitat familiar amb independència de l’opció escollida de
tributació (individual o conjunta), i afavorir el lloguer d’habitatges de famílies
joves amb pocs recursos. 

– Simplificar la fiscalitat de les assegurances, que respecti la convenient neutrali-
tat fiscal, a més d’incentivar l’estalvi de les famílies en aquests productes.

– Resoldre l’actual discriminació que l’actual legislació provoca al gravar, els ren-
diments irregulars, exactament igual una renda generada en poc més de dos
anys que la generada en deu. 

– Eliminar la doble imposició renda-societats.

– Millorar el règim fiscal de les prestacions dels plans de pensions.

– Fer desaparèixer el règim de transparència fiscal per a professionals.

– Reduir més les tarifes de l’IRPF per tal d’anar equiparant la tributació de les per-
sones físiques a la de les persones jurídiques. 

A part d’aquests temes generals la Comissió d’Assessors Fiscals també proposa
que es modifiquin determinats aspectes tècnics que l’experiència ha demostrat
millorables en relació: als rendiments del capital immobiliari; a l’estimació de
rendes immobiliàries; a la determinació dels rendiments nets del capital mobi-
liari; a la tributació dels guanys patrimonials, a la deducció per l’adquisició de
habitatge;...

A principi del mes d’abril es va donar a conèixer l’informe de la comissió d’ex-
perts sobre la reforma de la Llei de l’IRPF, que recollia pràcticament la totalitat
de les propostes i reflexions que la Comissió d’Assessors Fiscals els hi havia fet
arribar. 

D’altra banda la Comissió d’Assessors Fiscals, sota la coordinació del Sr. Àngel
Segarra, també ha elaborat un escrit sol·licitant a la Direcció General de Tributs,
mitjançant el REAF, l’aclariment de dubtes en relació a determinades novetats
legislatives que van ser introduïdes per la Llei 24/2001 de 27 de desembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, relatives a l’Impost sobre
societats.
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Avanç del programa 
de la Jornada 
dels Economistes 2002

El 7 de novembre d’enguany tindrà lloc a Barcelona, a l’Hotel Fira Palace, la Jor-
nada dels Economistes 2002, que en la seva VII edició, durà per títol “Empreses
i empresaris en el segle XXI”. Com en anys anteriors, el programa de la Jornada
preveu la realització simultània, 8 al matí i 8 a la tarda, de setze sessions. La con-
ferència inaugural anirà a càrrec del Sr. Josep Oliu, president del Banc Sabadell.

Igual que en altres edicions , la Jornada també estarà present, uns dies abans, a les
seus territorials del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Tarragona, Lleida i Giro-
na, amb unes sessions organitzades conjuntament amb les respectives Universitats.

Les sessions de la Jornada a Barcelona, amb una durada de 2 hores i 30 minuts,
versaran sobre:

Transparència de la informació econòmica de les empreses 
coordinat pel Sr. Xavier Adserà, del Grupo Financiero Riva y García

Value-reporting: mesurament i informació sobre creació de valor a l’empresa
coordinat pel Sr.Anselm Constans, de PriceWaterhouseCoopers

Creixement i finançament de noves empreses (coordinador pendent de confirmar) 

Fiscalitat empresarial com a eina de competitivitat de les empreses en l’àmbit europeu i mundial 
coordinat pel Sr. Jordi Arqués, de Cuatrecasas

Oportunitats empresarials en el món sanitari 
coordinat pel Sr. Josep Fité, director general de CHC Consultoria i Gestió 

Cap a una economia del coneixement, cap a l’empresa en xarxa
coordinat pel Sr.Alfons Cornella, de Zero Factory

Noves formes de participació del treballador en l’empresa. Les relacions dels treballa-
dors en l’empresa del segle XXI
coordinat per la Sra. Mercè Jou, Departament de Treball

De la generositat corporativa a la filantropia estratègica
coordinat per la Sra. Francesca Minguella, directora general d’AEDME 

Estratègies empresarials: aliances, fusions i adquisicions
coordinat pel Sr. Rafael Suñol, d’AURICA, SCR

Formació i desenvolupament dels recursos humans de l’empresa
coordinat pel Sr.Robin Hogart, ICREA & UPF, director of the MBA programme at UPF 

Networks del món de l’empresa en el segle XXI
coordinat pel Sr. Francesc Santacana, de l’Associació Pla Estratègic

Oferta i demanda tecnològica a Catalunya. Qui importa la tecnologia, com es difon. 
El paper de les universitats
coordinat pel Sr. Xavier Testar, del Centre de Transferència Tecnològica

Resolució de conflictes en l’àmbit mercantil
coordinat pel Sr.Tulio Rosenbuj, catedràtic de la Universitat de Barcelona

Empreses i mercats de Capitals
coordinat pel Sr. Ramón Alfonso, de Crèdit Andorrà

Ecoeficiència: un valor per a l’empresa
coordinat pel Sr. Iñaki Gili, Centre a l’Empresa i Medi Ambient

Èxit i reptes del comerç exterior català
coordinat pel Sr.Andreu Gispert, subdirector del Port de Barcelona

Tractament 
de l’empresa familiar
El dia 21 de febrer amb la assistència de 100
persones es va celebrar, a l’Auditori FIATC,
una Jornada de l’Aula d’Economia sobre el
tractament de l’empresa familiar en l’impost
sobre el patrimoni i en l’impost sobre suc-
cessions i donacions. Durant la Jornada es
va realitzar un examen pràctic de la norma-
tiva aplicable a Catalunya en els dos impos-
tos esmentats pel que fa referència a les
empreses familiars, que pel seu abast són de
gran importància en l’economia catalana.

L’acte, coordinat i presentat per la Sra. Lluï-
sa Morales de la Comissió d’Assessors Fis-
cals del nostre Col·legi i membre del Comitè
Directiu de REAF, va comptar com a ponent
amb Armando Fernández, inspector de Tri-
buts del Departament d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya. En
especial s’analitzà la normativa correspo-
nent a l’exercici 2002. Els assistents van
adquirir a través de la ponència els criteris
bàsics que s’aplicaran des de la Inspecció
de Tributs de la Generalitat de Catalunya
quant a l’esmentada normativa. 

Estreta col·laboració 
de la Comissió 
d’Assessors Fiscals 
i l’Agència Tributària
La Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi
d’Economistes de Catalunya es reuneix,
conjuntament amb d’altres entitats que
també tenen subscrit el conveni, amb els
responsables de l’AEAT a Catalunya amb la
finalitat d’efectuar un intercanvi d’opinions
en relació al funcionament de l’Agència Tri-
butària i efectuar un seguiment del conveni.

També, com a fruit del conveni que el
Col·legi d’Economistes de Catalunya té subs-
crit amb l’AEAT, s’ha establert un canal de
comunicació entre la Comissió d’Assessors
Fiscals i l’Agència Tributària mitjançant el
qual la Comissió pot adreçar-li les seves pro-
postes de modificacions dels procediments
actuals relatives tant al departament de ges-
tió com al departament d’informàtica amb
el compromís de l’AEAT que aquestes seran
estudiades i ens informaran de la resolució
de l’Agència Tributària en el transcurs de
les reunions periòdiques que se celebren.
Finalment i com a fruit del conveni, dins de
l’apartat de la Comissió d’Assessors Fiscals
del WEB del Col·legi www.economistes.com,
hi trobareu un noticiari amb les novetats més
interessants en relació als serveis prestats per
l’Agència Tributària així com una relació dels
models que es poden presentar en telepro-
cés i que es poden presentar telemàticament.

Jornada dels

J

econom
istes 2002



nom i telèfon de contacte, i un agent de
BITMAP es posarà en contacte amb vosal-
tres i us donarà informació comercial dels
vehicles que siguin del vostre interès
(preus, característiques), així com quin és
el concessionari i el comercial al qual heu
d’adreçar-vos. 

També, si ho preferiu, podeu sol·licitar
aquest servei mitjançant la pàgina WEB
del Col·legi. www.economistes.com, o
bé per correu electrònic a serveicotxes@
coleconomistes.com. 

Per tal de complementar aquest servei el
Servei d’Assegurances del Col·legi mit-
jançant GDS Correduría de Seguros ha
arribat a un acord amb Zuric per tal d’o-
fertar als col·legiats una pòlissa d’assegu-
rances en unes condicions i tracte
preferencials i, encara més important,
amb la millor relació entre preu, cobertu-
res i servei del mercat, com pot ser l’as-
sistència en viatges des del quilòmetre
zero amb lliure elecció de tallers per a la
reparació del vehicle.

D’altra banda Banc Sabadell oferirà un
préstec amb les millors condicions del
mercat per tal que aquells col·legiats que
ho desitgin puguin finançar la compra de
l’automòbil. 

Nou servei col·legial: 
informació i assessorament 
en la compra de vehicles
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha
arribat a un acord amb BITMAP SL amb la
finalitat, d’una banda, que negociïn amb
diferents concessionàries de cotxes i arri-
bin a acords amb elles per tal d’aconse-
guir un compromís de tracte preferent en
preu i servei en exclusiva per a tots els
col·legiats i amb cada una de les marques
d’automòbils de turisme del mercat, i d’al-
tra que donin assessorament i informació
als col·legiats que ho sol·licitin en relació
a preus, ofertes i catàlegs. 

Un sol concessionari de cada marca (Mer-
cedes, BMW, Volvo, SAAB, etc.) atendrà
mitjançant el comercial assignat al Col·legi
d’Economistes de Catalunya, les demandes
que els hi pugueu plantejar amb el com-
promís d’oferir-vos la millor oferta o inten-
tar millorar les que ja tingueu.

Si desitgeu fer ús d’aquest servei, sense
cap compromís per part vostra, ho podeu
comunicar a la secretària del Col·legi
(Joana) al telèfon 934 161 604, indicant



No hi ha cap norma fiscal que ho digui
explícitament.

Amb la llei 43/1995, de 27 de desembre, que
regula l’Impost sobre Societats, ha desapa-
regut, amb caràcter general, el requisit que,
calia justificar que, la despesa fos necessà-
ria per admetre-la com fiscalment deduïble.

Ara la LIS exigeix que existeixi la deguda
correlació entre els ingressos i les despe-
ses. És a dir, les despeses han d’estar rela-
cionades amb els ingressos en el sentit
que les despeses s’ocasionin amb la inten-
ció d’obtenir-ne ingressos, encara que
possiblement no s’acabin materialitzant.
Provar aquesta correlació despeses-ingres-
sos a satisfacció dels òrgans de gestió i d’ins-

Servei Servei AssegurancesEconoCotxe
Seguretat i confiança. 

Els anys de col·laboració i un gran nombre de persones que ja tenen el cotxe asse-
gurat a Zurich són la nostra millor garantia.

• Només amb una trucada podrà des de saber el preu per a l’assegurança fins fer-
ne la contractació i fins i tot passar declaracions per FAX, sense necessitat de
desplaçar-se.

• Assistència en viatges des del quilòmetre zero (el seu domicili) amb lliure elecció
de tallers per a la reparació del vehicle.

• Gestió de reclamació d’infraccions de trànsit i assessorament telefònic en ges-
tions relacionades amb el cotxe.

• Oferta extensiva a cònjuge i familiars directes.

• Assegurança d’accidents per al conductor amb cobertura de 12.020,24 e en cas
de mort o invalidesa permanent.

• Danys per pedra

• 100% de valor de nou del vehicle durant els dos primers anys de la matriculació
en cas de robatori o sinistre total.

• Disposa d’un Centre de Peritatges i serveis perquè no perdi ni un minut del seu
temps

• Sistema de bonificacions per no haver donat sinistres, molt estable i durador.

• I amb uns preus molt competitius.

Per a qualsevol informació relacionada amb
la seva assegurança (demanar pressupost,
fer la contractació, etc.) pot trucar al

902 110 330
I per a qualsevol informació relacionada
amb altres assegurances pot trucar al

902 326 432
assegurances@coleconomistes.com
www.coleconomistes.com

pecció tributària, no és un tema fàcil moltes
vegades, ni pacífic fiscalment com no ho va
ser amb l’anterior LIS la distinció entre des-
peses necessàries i “convenients” per negar
que certes despeses fossin deduïbles.

Per tant, no es pot afirmar amb la con-
tundència que ho fan les empreses dedicades
al “Renting”, que les quotes pagades són
despesa deduïble en l’Impost sobre Socie-
tats. I més difícil encara per la majoria d’ac-
tivitats professionals que tributen per l’IRPF.

Els contractes de “Renting”, són contrac-
tes d’arrendament de béns mobles, per
un temps i preu determinat, contractant
l’arrendatari, a més, una sèrie de serveis
complementaris (manteniment, assegurança,

reparacions, etc...) i en els quals no existeix
opció de compra, encara que en ocasions,
al final del contracte, els béns són objecte de
compra per un preu aproximat al valor resi-
dual semblant als contractes de “Leasing”. 

Com que hi ha molta varietat d’operacions
de “Renting”, el tractament comptable i
fiscal dependrà de les relacions jurídiques
establertes en el corresponent contracte
que podran incloure una cessió temporal
d’ús i una opció de compra.

De totes maneres si el vehicle s’utilitza per
a l’activitat empresarial o professional les
quotes de “renting” seran deduïbles en
l’Impost sobre Societats.

Si l’empresa arrendatària cedeix l’ús del vehi-
cle a treballadors i directius per fins particu-
lars s’haurà de quantificar la retribució en
espècie i fer l’ingrés a compte corresponent.
Respecte a la problemàtica de l’afectació
parcial del cotxe a efectes de l’IVA i de
l’IRPF, per qüestions d’espai, us remetem a
l’article publicat, en el núm. 69 de l’Infor-
matiu de l’Economista, el maig de 2000, que
segueix essent plenament d’actualitat i que
podeu trobar a la pàgina web del Col·legi.

Ricard Viña
Assessor fiscal del Col·legi

És despesa fiscal l’adquisició d’un cotxe per “renting”?



Instrucció de béns immobles
Ja teniu a la vostra disposició la “Instrucció per a la comprovació dels valors dels béns
immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
i sobre successions i donacions” de l’any 2002. Trobareu aquesta Instrucció a la pàgina
web del Col·legi (www.economistes.com) dins de l’apartat Comissions i en concret a
la Comissió d’Assessors Fiscals. Es tracta d’un document de Word comprimit i protegit
contra escriptura. Per accedir-hi és necessari posar les contrasenyes habituals de les
àrees privades del web del Col·legi, tenir el programa WinZip per descomprimir i pit-
jar el botó de ‘només lectura’.

El dia 9 de març es va iniciar la nova etapa del Comitè de Normativa i Ètica Professio-
nal, sota la presidència del Sr. Antoni Argandoña, un cop les diferents comissions
col·legials van nomenar els nous representants en l’esmentat Comitè.

El comptable del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, Sr. Pere Sánchez,
s’ha jubilat, després de trenta anys de
treball fidel.

En Pere Sánchez presta els seus ser-
veis al Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, quasi des de la seva fundació,
ha viscut pràcticament totes les Juntes
de Govern, l’evolució i el creixement
del nostre Col·legi, des de la primera
seu a l’Av. de la Catedral, fins a l’actual
seu del Col·legi a l’Av. Diagonal 512.
Per als col·legiats que ho són des de fa
25 anys o més ha estat el referent del
Col·legi, qui els va col·legiar.

Serveixin aquestes quatre ratlles per
agrair-li, en nom de la Junta de Govern
del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
així com de tot el personal del Col·legi,
la seva dedicació i el seu ajut. 

Gràcies Pere

Molts col·legiats s’han adreçat darrera-
ment al Col·legi sol·licitant-nos que

completen
l ’ o f e r t a
formativa
de cursos,
c o n f e -
r ènc i e s ,
sess ions
t e m à t i -
ques amb
a l t r e s

activitats més lúdiques, de lleure, cul-
turals,... Per aquest motiu la Junta de
Govern va arribar a un acord amb Arts
& Friends, empresa que organitza cur-
sos, viatges i altres activitats culturals i
de lleure per a grups i col·lectius
adreçades a un públic amb inquietuds,
que vol estar al dia
de les novetats i
vol combinar el
coneixement amb
la diversió, a fi i
efecte que progra-
mi i gestioni tota
una sèrie  d’activi-
tats que donis res-
posta a aquestes
sol·licituds.

Amb motiu de l’Any Gaudí, que com-
memora el 150 aniversari del naixe-
ment del genial arquitecte, ens
proposem una visita inèdita a La
Pedrera, juntament amb altres activi-
tats preparades en exclusiva per als
membres del Col·legi d’Economistes
de Catalunya. Esperem que siguin del
vostre interès.

Les tendències socials i culturals can-
vien. La disponibilitat de temps per
a dedicar al lleure s’ha incrementat
de forma notòria. La participació en
activitats de formació, turisme i lleure
es un objectiu comú per part d’un seg-
ment important de població que busca
ocupar el temps lliure en activitats de
qualitat, innovadores i especialitzades.

Per a més informació podeu trucar 
a la Secretaria del Col·legi 934 161 604

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

C

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

de Catalunya

Activitats Culturals

Pàg. 12 Informatiu de l’economista núm. 84



Pàg. 14 Informatiu de l’economista núm. 84

Per posar fi a la situació anterior, doncs, s’ha creat un nou pro-
cediment, el monitori, especialment pensat per als professionals
petits i mitjans que permet, en determinades circumstàncies, la
ràpida protecció del crèdit dinerari.

El procediment monitori resulta aplicable per aquelles recla-
macions de quantitat que no excedeixin de cinc milions
(5.000.000) de pessetes (o trenta mil (30.000) euros en virtut
d’allò que disposa el Reial Decret 1417/2001, de 17 de desem-
bre, pel que es procedeix a la conversió a euros de les quanti-
tats establertes a la Llei d’Enjudiciament Civil).

El coneixement de les reclamacions presentades per aquesta
via correspon, exclusivament, al Jutjat de Primera Instància de
la residència o domicili del deutor, i en cas que aquest no sigui
conegut, davant el Jutjat de Primera Instància corresponent al
lloc on el deutor pugui ser localitzat a efectes de formalitzar el
preceptiu requeriment de pagament.

No obstant, i si el procediment porta causa de l’impagament
de despeses comunes de la Comunitat de Propietaris d’immo-
bles urbans, el procediment es podrà instar davant el Jutjat de
Primera Instància corresponent al lloc on es trobi situat l’im-
moble.

El procediment monitori s’inicia a partir de la petició del credi-
tor mitjançant escrit ordinari, que fins i tot podrà formalitzar-
se mitjançant imprès o formulari editat per l’Administració de
Justícia, i on com a mínim s’hauran de fer constar les infor-
macions que s’assenyalen seguidament:
• Identitat i domicili del deutor, de manera que es pugui iden-

tificar i localitzar la persona contra la qual es reclama i té
pendent el deute.

• Dades del creditor, de manera que es permeti al deutor
conèixer la identitat i la localització de la persona que for-
mula la reclamació.

• Descripció del deute, de manera que es permeti fonamentar
i conèixer l’origen i la quantia del deute reclamat.

La petició inicial haurà d’anar acompanyada, com a requisit
essencial per a la reclamació, d’aquells documents dels quals
en pugui resultar l’existència del deute que es reclama i que,
en qualsevol cas, haurà de ser deute dinerari, vençut i exigible.

L’acreditació del deute podrà fer-la el creditor mitjançant l’a-
portació junt amb la petició inicial d’alguns dels documents
que s’assenyalen:
• Efectes mercantils de qualsevol classe i format que estiguin

signats pel deutor o continguin algun senyal (físic o electrò-
nic) provinent del deutor, així com també albarans, factures, 

• Documents i/o contractes o convenis que acreditin l’existèn-
cia de relacions anteriors permanents, junt amb qualsevol
dels documents detallats en el punt anterior.

• Certificació emesa per la Comunitat de Propietaris en la qual
es faci constar l’impagament de despeses comunes de la
Comunitat.

La demanda, junt amb els seus documents, es presenta
davant el Jutjat de Primera Instància corresponent i, un cop
admesa, es requerirà judicialment al deutor per tal que en un
termini no superior a vint (20) dies o bé pagui al creditor o
bé comparegui davant el Jutjat i formuli oposició a la recla-
mació mitjançant la presentació d’un escrit en el qual expo-
si les raons per les quals no resulta exigible la quantitat
reclamada.

En cas que el deutor un cop transcorregut el termini assenya-
lat no faci efectiu el pagament ni presenti escrit d’oposició a
la reclamació, directament s’acordarà l’execució per la quanti-
tat reclamada i, per tant, el jutge iniciarà el procediment d’em-
bargament dels béns del deutor. No obstant, si el deutor fa
efectiu el deute reclamat, es donarà per finalitzat el procedi-
ment i s’arxivarà definitivament.

L’oposició del deutor a la reclamació comporta l’extinció del
procediment monitori com a tal i la reconversió d’aquest en
una de les formes següents:
• Si la quantia reclamada és inferior a cent cinquanta mil

(150.000) pessetes, o nou-cents-un amb cinquanta-dos
(901,52) euros (se seguiran els tràmits del procediment
verbal, caracteritzat per la seva brevetat i l’oralitat dels
seus tràmits).

• Si el deute reclamat és superior a l’esmentada quantitat es
tramitarà per la via del procediment ordinari, de tramitació
més llarga que el procediment verbal, i haurà de formalitzar
el creditor la corresponent demandada en el termini d’un
mes des del trasllat o notificació de l’escrit d’oposició. En cas
que el creditor no formalitzi la demanda de reclamació del
deute pendent, s’arxivarà el procediment i se’l condemnarà
a pagar les costes ocasionades.

Finalment, i com a característica pròpia del procediment moni-
tori, s’ha d’assenyalar la innecessarietat d’actuar mitjançant
advocat i procurador, excepció feta dels casos en què es pre-
senti oposició i aquesta sigui per una reclamació de pagament
d’un deute superior a nou-cents un amb cinquanta-dos
(901,52) euros, equivalents a cent cinquanta mil (150.000)
pessetes.

En conclusió, la introducció del procediment monitori en la
nova llei d’Enjudiciament Civil respon a la voluntat d’establir
un procediment ràpid i efectiu per a la protecció del crèdit
ordinari que es caracteritza per la simplicitat dels seus trà-
mits, i proporciona d’aquesta manera una eina a particulars
i a petits i mitjans empresaris per obtenir la protecció dels
seus crèdits, que redueix el retard i la complexitat dels pro-
cediments anteriors als quals necessàriament s’havia d’acu-
dir per a la reclamació de quantitats degudes i pendents de
pagament.

Sandra Abat
Advocat 

Millet, Guillén, Bécares, SL
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Procediment monitori
El procediment monitori es troba regulat en el Títol III, Capítol II, de la nova Llei d’Enjudiciament Civil aprovada el dia 7
de gener de 2000, que és d’aplicació des del dia 8 de gener del passat any 2001.

Amb la nova regulació i la introducció del procediment monitori el legislador ha pretès donar solució als problemes de
morositat o falta de pagament que, fins al moment, requerien la reclamació dels crèdits pendents mitjançant la interpo-
sició d’un procediment llarg i costós i en el qual no es tenia en compte l’actitud del deutor que, fins i tot, podia no com-
parèixer davant del Jutjat.
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l Fundació Fòrum Ambiental

L’any 1997, paral·lelament al la primera edició d’ECOMED-
PULLUTEC, es fan a Barcelona les 1s Jornades Fòrum Ambien-
tal, fruit de l’interès de diverses persones i entitats, com Fira
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya i Aigües de Barcelona, que veuen la necessitat de
crear un “saló del coneixement ambiental” que acompanyi la
mostra d’expositors. L’èxit de les jornades fa pensar en la con-
veniència de formalitzar un fòrum permanent per a facilitar
l’intercanvi d’opinions i experiències. Es promou la conversió
d’aquests esforços en la Fundació Fòrum Ambiental (FFA)
que rep la missió de ser una plataforma de diàleg entre
empreses, administracions, mitjans de comunicació i la socie-
tat en general, per a debatre qüestions ambientals.               

Dotze grans empreses del territori espanyol, juntament amb
les administracions competents a l’àrea de Barcelona,
decideixen unir-se per a formar el Patronat de la Fundació. A
més es crea un Comitè Tècnic format per entitats molt diver-

ses, entre les quals es troba el Col·legi d’Economistes de
Catalunya. Posteriorment, l’FFA porta a terme les 2s i 3s Jor-
nades, i és a partir de 1999 que la Fundació inicia una activi-
tat contínua. Mitjançant la divulgació d’informació, el
desenvolupament de projectes i el recolzament a programes
de formació i recerca.                             
L’FFA persegueix: 
• Incorporar la cultura ambiental a la cultura empresarial;
• difondre la compatibilitat entre desenvolupament empresa-

rial sostenible i qualitat ambiental; 
• desenvolupar i protegir un sector econòmic ambiental autòc-

ton. Això s’ha traduït fins ara en taules rodones, workshops
i grups de treball, les Jornades Fòrum Ambiental bianuals,
estudis, articles i publicacions amb informació útil per a les
empreses, relacionada amb la temàtica ambiental. Informa-
ció disponible a la web www.forumambiental.org.

Carles Mendieta, director de la Fundació Fòrum Ambiental

Apunts de legislació
• La UE integrarà Medi Ambient en totes les seves políti-

ques comunitàries.                      
• La UE comptarà amb un Programa d’Acció Mediambien-

tal per als propers 10 anys.
• Projecte de llei de prevenció i control de la contami-

nació. Aquesta llei de la contaminació revolucionarà la
indústria.

• Proposta de directiva sobre la Responsabilitat Mediam-
biental (en un termini de 2 anys des de la seva publicació)

Notícies d’interès
• El pla energètic 2002-2011 aposta per les energies netes i

renovables (Actualitat empresarial, febrer 28) 
• Ferrovial crea un índex per mesurar l’eficiència del seu com-

portament ambiental (Expansión, 19 febrer)
• CE denúncia a Espanya no haver transposat vàries directives

sobre qualitat de l’aire (EFE, 7 març)
• El nou sistema de taxes d’escombraries entra en vigor a par-

tir del 2003 (EFE, 5 abril)
• Medi Ambient estudia gravar a les empreses segons els resi-

dus que genera (EFE, 4 abril)
• Els governs impulsen models sostenibles de producció i con-

sum per la “Cimera Rio+ 10” (Expansión, 12 març).

Cafès mediambientals
Cafès mediambientals previstos per al mes de maig:

- El perfil de l’economista ambiental, el 13 de maig, a
càrrec del Sr. Carles Mendieta, director de la Fundació Fòrum
Ambiental. 

Cursos i esdeveniments
AENOR apropa la formació continuada a tot aquell professio-
nal que desitgi millorar la seva preparació en qualsevol àrea
relacionada amb l’empresa. Accediu al programa dels cursos
en Internet d’AENOR, sobre gestió de la qualitat i medioam-
biental, allotjats en l’Aula Virtual del Centre de Formació d’A-
ENOR, www.aenorau 

La Fundación Entorno, en col·laboració amb el Ministeri de
Ciència i Tecnologia, PriceWaterhouseCoopers i el Wuppertal
Institute, us ofereix la possiblitat de fer tota una sèrie de cur-
sos i seminaris en la seva aula virtual.

Presentat el “Codi de govern per a l’emrpesa sostenible”
en el III Fòrum d’empresa i desenvolupament sostenible.

Dijous 21 de març de 2002 es va celebrar a la seu d’IESE el III
Fòrum d’Empresa i Desenvolupament Sostenible, organitzat
per IESE, la Fundación Entorno i PricewaterhouseCoopers.
L’acte central de la jornada va ser la presentació del “Codi de
govern de l’empresa sostenible”, en la redacció del qual han
participat més de 60 presidents i consellers delegats d’empre-
ses espanyoles com BASF, Gas Natural, ENRESA, la Caixa o SIE-
MENS entre d’altres, a més d’alts representants de
l’administració i d’ONG.

El codi, que no pretén ser ni reglamentista ni taxatiu, s’adreça
a totes les empreses espanyoles per promoure-hi i inspirar-hi
els principis del desenvolupament sostenible.

Ajuts
• CAT Sistemes Gestió Ambiental garantia qualitat amb

empreses. Subvencions. Fins el 28-6-2002
• CAT Organitzacions. Subvencions. EMAS.ISO 14.001. Ava-

luació ambiental. Fins 28-6-2002
• UE MEDA. Organitzacions. Subvencions. Cooperació Regio-

nal gestió de l’aigua. Fins 31-5-2002
• ESP. Pla Nacional I+D .Centres I+D. Subvenció. Accions Espe-

cials. Fins 30-6-2003
• CAT Cogeneració. Empreses. Subvenció. Auditories. Obert
• CAT Estalvi d’aigua. Empreses. Subvenció. Obert i Altres.

En l’apartat de la Comissió d’Economia del Medi Ambient
del WEB del Col·legi d’Economistes de Catalunya:
www.coleconomistes.com hi trobareu més informació
de les referències legislatives, notícies i ajuts.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ

Del 02-05-2002 al 01-07-2002
S’han unificat per a totes les declaracions amb independència
del resultat de la declaració.

MODELS DE DECLARACIÓ

Els habituals: model 101 per la Declaració Simplificada i model
100 per la Declaració Ordinària.

Però, amb la particularitat que s’ha introduït un annex identi-
ficat amb la lletra C, pels matrimonis que vulguin fer ús del pro-
cediment de suspensió d’ingrés de part o tot el deute tributari.

En efecte, 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 la norma
general.

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

RENDIMENTS DEL TREBALL

Recordeu que tenen la consideració de rendiments del treball
totes les contraprestacions o activitats, qualsevol que sigui la
seva denominació o naturalesa, dinerària o en espècies, que
derivin, directament o indirectamament, del treball personal, o
de la relació laboral o estatutària i no tinguin el caràcter de
rendiments d’activitats econòmiques.

A efectes de renda, es consideren rendiments del treball:
• Els rendiments derivats d’impartir cursos, conferències,

col·loqui, seminaris i similars quan no es puguin qualificar
d’activitats econòmiques per no suposar l’ordenació per
compte propi de mitjans de producció i recursos humans o
d’un d’aquests factors, amb la finalitat d’intervenir en la pro-
ducció o distribució de béns o serveis.

• Els rendiments derivats de l’elaboració d’obres literàries,
artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la
seva explotació i els rendiments no derivin de l’exercici d’una
activitat econòmica.

• Les beques no exemptes. Estan exemptes les beques públi-
ques per cursar estudis, en tots els nivells i graus del sistema
educatiu fins la llicenciatura i equivalent. Només tenen la
consideració de beques públiques les satisfetes per organis-
mes públics que siguin de lliure i general accés.

TARIFA

Per qüestions d’espai us remetem a la pàgina Web del Col·legi
www.coleconomistes.com

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI

Recordar-vos que, a partir de l’1 de gener de 2001, en els
casos de reducció de capital que tingui per finalitat la devo-
lució d’aportacions, l’import d’aquesta o el valor normal de
mercat dels béns o drets percebuts, minorarà el valor d’adqui-
sició dels valors afectats fins la seva anul·lació.

L’excés, que pugués resultar, tributarà com a rendiment del
capital mobiliari, sense estar subjecte a retenció, i no com
guanys patrimonial.

També a partir de l’1 de gener de 2001 es tipifica com a rendi-
ment del capital mobiliari la distribució de la prima d’emissió
d’accions o participacions. L’import obtingut minorarà fins a la
seva anul·lació en el valor d’adquisició de les accions o partici-
pacions afectades i l’excés que pugui resultar tributarà com a
rendiment del capital mobiliari sense estar subjecte a retenció.

GUANYS PATRIMONIALS

Recordeu que per als elements patrimonials no afectes a activitats
econòmiques, adquirits abans del 31-12-1994, es manté el règim
transitori establert pel RD-L7/1996, que consisteix en aplicar uns
coeficients reductors en funció del tipus d’element i del període
de permanència dels elements en el patrimoni del contribuent.
Recordeu també que en cas de transmissió d’immobles, no
afectes a activitats econòmiques al valor d’adquisició se li
poden aplicar uns coeficients d’actualització, en funció de l’any
d’adquisició de l’immoble.

NOTA: La taula dels coeficients aplicables la trobareu a
la pàgina Web del Col·legi

ACTIVITATS ECONÒMIQUES: EMPRESARIALS
I PROFESSIONALS

GUANY PATRIMONIAL: En el cas de transmissió d’immobles
afectes a activitats econòmiques els coeficients d’actualització
aplicables seran els previstos per a l’Impost sobre Societats.
(Els trobareu a la pàgina Web del Col·legi).

DEDUCCIONS: Als professionals en Estimació Directa els hi
seran d’aplicació els incentius i estímuls a la inversió empresa-
rial establerts a la normativa de l’Impost sobre Societats.
(Podeu consultar-ho a la pàgina Web del Col·legi).

Cal tenir en compte els incentius fiscals per a les empreses de
reduïda dimensió (import net xifra de negocis l’any 2000 infe-
rior a 3 milions d’euros) entre els quals destaca la llibertat d’a-
mortització (condicional), la dotació per possibles insolvències
i la deducció pel foment de les tecnologies de la informació i
de la comunicació així com les despeses de formació del per-
sonal en l’ús de les noves tecnologies. (Podeu consultar-ho
a la pàgina Web del Col·legi).

Ricard Viña
Assessor fiscal del Col·legi

IRPF 2001
Aviat, com cada any, a partir del mes de maig, l’Administració Tributària, ens recordarà la nostra obligació de presentar
la declaració de Renda corresponent a l’exercici econòmic del 2001. És el moment de refrescar els aspectes més tècnics o
de fons i no tant els formals que ja ens els farà saber l’Agència Tributària. Atès l’espai de què disposem intentarem sintetit-
zar i recordar allò que considerem menys habitual i allò més novedós.
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L’exteriorització dels Compromisos per Pensions és l’obligació legal, que tenen les empreses amb els seus treballadors i
els seus beneficiaris, d’instrumentar en entitats forànies tots els Compromisos per Pensions.

Aquest compromís neix de la Llei 8/1987 de Plans i Fons de Pensions, juntament amb el reglament d’aquesta, que és
recollit també en la Directiva comunitària 80/987. Anys més tard, és la Llei 30/1995 d’Ordenació i Supervisió de les Asse-
gurances privades la que regula el Compromís. L’última normativa aprovada que legisla l’exteriorització és el Reial Decret
1588/1999. 

Davant la complexitat d’aquest tema, que profunditza en àrees com la fiscal i la laboral, la finalitat serà respondre els
principals dubtes, en un intent d’aclarir què és l’exteriorització dels compromisos per Pensions. Per fer-ho entenedor, res-
pondrem a les preguntes més bàsiques que poden aparèixer.
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L’exteriorització dels compromisos per pensions

Quins compromisos han d’exterioritzar les empreses?

Totes les obligacions legals o contractuals adquirides per l’em-
presa amb els seus treballadors, i recollides en el conveni
col·lectiu o disposició equivalent i que donin lloc a presta-
cions de jubilació, mort i invalidesa.

L’objectiu és garantir els drets dels treballadors en cas
d’insolvència de l’empresari.

Quins compromisos per pensions poden tenir les
empreses?

Existeixen tres situacions:

1. Per prestacions ja causades amb el personal passiu (treba-
lladors jubilats) i amb els beneficiaris de rendes de viduïtat,
orfandat i invalidesa.

2. Per prestacions futures a favor del personal actiu: per jubi-
lació, mort i invalidesa

3. Qualsevol altra nova obligació que es pacti.

Quins compromisos no s’han d’exterioritzar?

No hi ha obligació d’exterioritzar:

1. Premis per antiguitat no lligats a la jubilació (per exemple,
les quantitats que algunes empreses ofereixen als treballa-
dors quan compleixen un determinat número d’anys al seu
servei)

2. Prestacions en espècies (aquells regals, rellotge, viatge, etc.,
que algunes empreses concedeixen als seus treballadors
quan es dóna una circumstància determinada).

Respecte el personal prejubilat hi ha dues situacions : 
– S’ha d’externalitzar els compromisos dels treballadors

majors de 52 anys i que estiguin acollits a un expedient
de regulació d’ ocupació .

– No s’ha d’exterioritzar les obligacions generades per cessament
voluntaris, acomiadaments individuals qualificats com impro-
cedents, ja que no es consideren compromisos de pensions.

Instruments d’exteriorització

Actualment la Llei recull tres mitjans d’exteriorització:

1. Plans de pensions d’ocupació

2. Assegurances col·lectives de vida

3. Una combinació d’ambdues.

Qualsevol altre sistema, com els fons d’inversió, dipòsits a ter-
mini, etc., no té validesa. Això no obstant, sí s’accepta l’exte-
riorització mitjançant els Unit Linked.

Què pot passar en cas de no exterioritzar?

L’Empresa incorreix en una infracció en matèria laboral, de caire
molt greu amb una sanció econòmica entre 3.005,00 e i
91.151,00 e, en funció del nombre de treballadors contractats i
la reiteració de l’incompliment.

Data límit, segons la Llei, per exterioritzar els com-
promisos

Segons es fixa en la Disposició Addicional 25ª de la Llei
14/2000 de Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social,
la data límit per a l’exteriorització dels Compromisos per Pen-
sions existents serà el 16 de novembre del 2002.

Davant la immediatesa i la important repercussió en el món
empresarial el Servei Assegurances ofereix assessorament als
col·legiats sobre aquest tema. Podeu dirigir-vos a GDS Corre-
duría de Seguros S.L. (“la Caixa”-Grupo Asegurador) trucant
al 902 32 64 32, o via mail: assegurances@coleconomis-
tes.com. Si ho desitgeu podeu demanar hora en el Col·legi
per a una entrevista personal amb un dels consultors espe-
cialistes.

Núria Buil
Consultora d’Assegurances
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ACTIU

A) Immobilitzat

2001 2000

II. Immobilitzacions immaterials 427.220 1.051.622

Aplicacions informàtiques 3.717.245 3.717.245

Amortitzacions –3.290.025 –2.665.623

III. Immobilitzacions materials 273.921.979 237.037.074

Terrenys i béns naturals 147.593.196 141.393.196

Edificis 97.390.708 62.579.638

Altres instal·lacions 22.786.489 22.786.489

Mobiliari i estris 26.386.131 25.544.184

Equips informàtics 11.771.930 9.161.487

Amortització –32.006.475 –23.427.920

IV. Immobilitzacions financeres 787.686 803.694

Cartera de valors a llarg termini 560.000 560.000

Dipòsits i fiances constituïts 
a llarg termini 227.686 243.694

Total immobilitzat 275.136.885 238.892.390

C) Actiu circulant

2001 2000

I. Existències 1.479.558 1.149.646

II. Deutors 16.346.089 22.115.158

Clients per vendes
i prestació de serveis 12.409.009 14.166.753

Entitats relacionades deutores 119.080 255.520

Deutors diversos 3.503.653 7.402.171

Administracions públiques 314.347 290.714

Provisions 0 0

IV. Inversions financeres temporals 200.000 400.000

Cartera de valors a curt termini 0 0

Dipòsits constituïts a curt termini 200.000 400.000

V. Tresoreria 26.493.268 43.648.256

Total actiu circulant 44.518.915 67.313.060

Total general 319.655.800 306.205.450

PASSIU

B) Fons propis

2001 2000

II. Fons Social 207.934.222 167.369.108

VI. Pèrdues i guanys 40.168.825 40.565.114

Total fons propis 248.103.047 207.934.222

D) Creditors a llarg termini

2001 2000

II. Deutes amb entitats de crèdit 27.842.308 41.763.884

E) Creditors a curt termini

2001 2000

II. Deutes amb entitats de crèdit 1.525.489 2.505.009

III. Deutes amb entitats relacionades 1.018.886 1.319.103

IV. Creditors comercials 33.425.301 42.970.562

V. Creditors no comercials 7.503.169 7.435.170

Administracions públiques 5.778.169 5.627.170

Altres deutes 0 8.000

Remuneracions pendents 
de pagament 1.000.000 1.000.000

Fiances i dipòsits a curt termini 725.000 800.000

VI. Ajustaments per periodificació 237.600 2.277.500

Total creditors a curt termini 43.710.445 56.507.344

Total general 319.655.800 306.205.450

Balanç de situació a 31 de desembre de 2001
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DEURE

A) Despeses

2001 2000

1. Consums d’explotació 5.484.374 5.674.139

2. Despeses de personal 64.798.752 62.026.987

Sous i salaris 51.417.282 50.117.801

Càrregues socials 13.381.470 11.909.186

3. Dotacions per amort. d’immobilitzat 9.202.957 7.311.036

4 . Variació de provisions de tràfic 0 170.499

5. Altres despeses d’explotació 152.571.683 149.339.890

I. Superàvit d’explotació 39.349.031 40.982.179

6. Despeses financeres 1.707.449 1.836.574

II. Resultats financers positius 0 0

III. Superàvit de les activitats ordinàries 38.930.163 40.569.405

12. Despeses extraordinàries 257.799 1.954.926

13. Despeses i pèrdues d’altres exercicis 1.238.073 159.831

IV. Resultats extraordinaris positius 1.238.662 0

V. Superàvit abans d’impostos 40.168.825 40.565.114

14. Impost sobre societats 0 0

VI. Increment del patrimoni (superàvit) 40.168.825 40.565.114

HAVER

A) Ingressos

2001 2000

1. Import net de la xifra de negoci

A. Ingressos d’explotació 160.213.457 153.763.897

a) Ingressos per quotes 131.810.181 125.259.819

b) Ingressos de patrocinadors 
i col·laboradors 24.461.603 25.462.392

c) Subvencions 3.941.673 3.041.686

B. Altres ingressos d’explotació 102.241.851 102.258.093

a) REC 640.238 373.094

b) Formació 89.184.951 87.958.773

c) Serveis col·legials 5.435.162 3.846.382

d) Ingressos per activitats 6.981.500 10.079.844

C. Altres ingressos 8.951.489 9.482.740

I. Dèficit d’explotació 0 0

2. Ingressos financers 1.288.581 1.423.800

II. Resultats financers negatius 418.868 412.774

III. Dèficit d’activitats ordinàries 0 0

7. Ingressos extraordinaris 122.687 153.018

8. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 2.611.847 1.957.448

IV. Resultats extraordinaris negatius 0 4.291

V. Dèficit abans d’impostos 0 0

VI. Disminució del patrimoni (dèficit) 0 0

Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2001
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NOTA NÚM. 1

INFORMACIÓ GENERAL

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

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

NOTA NÚM. 2

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel
Els comptes anuals han estat obtinguts dels registres comptables del Col·legi,
havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable, i
tenint en compte l’adaptació del PGC, amb la finalitat de mostrar la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Col·legi.
Donada la seva naturalesa, el Col·legi no està obligat a presentar comptes
anuals, segons les normes establertes pel Codi de Comerç i la Llei de Socie-
tats Anònimes.

NOTA NÚM. 3

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT

La Junta de Govern del Col·legi proposarà a l’Assemblea Ordinària de
Col·legiats l’aplicació del superàvit, de 40.168.825 PTA, al Fons Social. 

NOTA NÚM. 4

NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya en l’elaboració dels seus comptes anuals per a l’exercici anual tan-
cat el 31 de desembre de 2001, d’acord amb les establertes per la legislació
vigent, han estat les següents:

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

b) Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza segons el seu cost d’adquisició. Els
costos d’ampliació, modernització o millores que representin un augment
de la productivitat, de la capacitat o eficiència, o un perllongament de la
vida útil dels béns, es capitalitzen com un major cost dels béns correspo-

nents. Els béns i elements retirats, tant si es produeix com a conseqüència
d’un procés de modernització com per una altra causa, es comptabilitzen
donant de baixa els saldos que presenten en els corresponents comptes
d’actiu i d’amortització acumulada.

Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de
la vida útil, es registren com a despesa de l’exercici.

L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es calcula en relació a la
vida útil estimada dels diferents elements mitjançant l’aplicació lineal dels
següents percentatges:

Tipus d’elements

Anys %

Construccions 50 2

Altres instal·lacions 12,5 8

Utillatge i Mobiliari 10 10

Equipament informàtic 4 25

c) Existències
L’entitat segueix el criteri de valorar les existències d’acord amb el preu d’ad-
quisició. Quan el valor de mercat és inferior al preu d’adquisició es procedeix
a efectuar la correcció en el valor, dotant a l’efecte la corresponent provisió.

d) Deutes
Els deutes es comptabilitzen d’acord amb el seu valor nominal, i es classifi-
quen en deutes a curt o a llarg en relació al seu venciment, que ha de ser
abans del termini d’un any comptador a partir de la data del balanç de situa-
ció, o bé en un termini superior.

e) Impost sobre Societats
El Col·legi d’Economistes està parcialment exempt de l’Impost sobre Socie-
tats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts durant l’exerci-
ci de les activitats classificades com a econòmiques i els rendiments
obtinguts per la cessió o increment de patrimoni. En aquest cas la despesa
per Impost de Societats de l’exercici es calcularia en relació al resultat
econòmic de les activitats esmentades abans d’impostos, i aquesta s’incre-
mentaria o es disminuiria, segons correspongués, amb les diferències "per-
manents" a efectes de determinar l’impost meritat en l’exercici. Les
diferències entre l’Impost sobre Societats a pagar i les despeses per aquest
impost es registren com a Impost sobre beneficis anticipats o diferits
segons correspongui. El tipus de gravamen aplicable a les operacions no
exemptes és del 25%.

f) Ingressos i Despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en relació al corrent real de béns i de
serveis que els originen i amb independència del corrent monetari o finan-
cer que se’n derivi. Seguint el principi de prudència valorativa, l’entitat úni-
cament inclou a la data de tancament de l’exercici els beneficis realitzats,
mentre que els riscos previsibles i les pèrdues, àdhuc les eventuals, es comp-
tabilitzen tan aviat com es coneixen.

g) Subvencions
Les subvencions d’explotació es reconeixen com un ingrés de forma corre-
lativa amb la despesa incorreguda en l’activitat subvencionada. Les sub-
vencions de capital es consideren com un ingrés diferit i es traspassen a
resultats d’acord amb l’amortització econòmica dels béns de l’actiu sub-
vencionats.
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NOTA NÚM. 5

IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En l’exercici 2001 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat imma-
terial han estat els següents:

Saldo Altes/ Baixes Saldo
inicial dotació final

Aplicacions informàtiques 3.717.245 –– –– 3.717.245

Amortització acumulada <2.665.623> <624.402> –– <3.290.025>

Valor net comptable 1.051.622 <624.402> –– 427.220

A 31 de desembre de 2001 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d’ús, per un import d’1.609.551 PTA.

NOTA NÚM. 6

IMMOBILITZAT MATERIAL

En l’exercici 2001, els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat mate-
rial han estat els següents:

Saldo Entrades/ Baixes SaldoCost
inicial dotacions final

Terrenys i béns naturals 141.393.196 6.200.000 –– 147.593.196

Edificis 62.579.638 34.811.070 –– 97.390.708

Altres instal·lacions 22.786.489 –– –– 22.786.489

Mobiliari i estris 24.544.184 1.841.947 –– 26.386.131

Equips informàtics 9.161.487 2.610.443 –– 11.771.930

Total cost 260.464.994 45.463.460 –– 305.928.454

Amortització acumulada

Edificis <2.490.684> <1.671.662> –– <4.162.346>

Altres instal·lacions <4.762.094> <1.822.920> –– <6.585.014>

Mobiliari i estris <9.694.906> <3.685.330> –– <13.380.236>

Equips informàtics <6.480.236> <1.398.643> –– <7.878.879>

Total amortizació acum. <23.427.920> <8.578.555> –– <32.006.475>

Valor net comptable 237.037.074 –– 273.921.979

Les altes en els comptes de terrenys i béns naturals i edificis corresponen a
la compra i adequació de la seu social de la representació territorial de Tarra-
gona, situada a la Rambla Nova, 58-60 de la mateixa ciutat.  

Els terrenys i construccions, on s’ubiquen les seus del Col·legi de Tarragona
i Girona, estan en garantia d’uns préstecs hipotecaris a favor de les entitats
bancàries que els concediren.
( Veure NOTA NÚM.10).

A 31 de desembre de 2001 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d’ús, per un import de 4.995.992 PTA. 

NOTA NÚM. 7

IMMOBILITZAT FINANCER

L’entitat no posseeix ni directament ni indirectament capitals d’altres socie-
tats, superiors al 3%, que cotitzin a Borsa, ni superiors al 20% de Societats
que no cotitzin en mercats organitzats.

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació és la que s’exposa tot seguit:

Saldo Altes Baixes Saldo
inicial final

Inversions finan. a llarg termini 560.000 –– –– 560.000

Fiances const. a llarg termini 243.694 9.992 <26.000> 227.686

Total 803.694 9.992 <26.000>787.686

NOTA NÚM. 8

DEUTORS

Entitats relacionades deutores
El saldo de 119.080 PTA correspon íntegrament a l’import a cobrar del REA.

Deutors diversos
El saldo d’aquest compte es compon de:

Import

Deutors per subvencions d’organismes públics 1.800.000

Altres 1.703.653

Total 3.503.653

NOTA NÚM. 9

FONS PROPIS

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

NOTA NÚM. 10

CREDITORS A LLARG TERMINI

El saldo d’aquesta partida a 31-12-01 està format pels préstecs següents:

Curt Llarg Total Interès Int. meritatEntitat
termini termini en l’exercici

B. Sabadell
(S. Girona) 732.607 12.141.166 12.873.773 6,5 861.210

B. Sabadell
(S. Tarragona) 792.882 15.701.142 16.494.024 5,25 617.054

Total 1.525.489 27.842.308 44.268.893 1.478.264
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Les característiques dels préstecs són les següents:

Banc Sabadell Banc Sabadell

Capital concedit 17.000.000 15.000.000

Data d’inici 30-04-2001 07-04-2000

Data venciment 30-04-2016 31-12-2013

Interès de referència T. referent+0.25 T. referent+0.25

Garantia Hipotecària Hipotecària

Seu de Tarragona Seu de Girona

NOTA NÚM. 11

CREDITORS A CURT TERMINI

Deutes amb entitats relacionades

El saldo d’entitats relacionades d’1.018.886 PTA correspon a l’import a pagar
al Consejo General de Colegios de Economistas de España.

NOTA NÚM. 12

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Col·legi té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables durant el
període legal no prescrit, és a dir, pels quatre últims exercicis. En opinió de la Junta
de Govern s’estima que no poden esdevenir passius contingents de significació.

Els saldos amb les Administracions Públiques a 31-12-2001 són els següents:

Deutor Creditor

IVA (4t trimestre) 82.884 ––

Pagament a compte (IRC) 231.463 ––

IRPF (4t trimestre) –– 4.420.256

Seguretat social –– 1.357.913

Total 314.347 5.778.169

NOTA NÚM. 13

INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Les quantitats rebudes de patrocinadors i col·laboradors amb objecte de
contribuir a la realització de les finalitats de l’activitat pròpia del Col·legi
ascendeixen a 24.461.603 PTA.

NOTA NÚM. 14

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

Les subvencions públiques atorgades per organismes públics en l’exercici
2001 són les següents:

Import

Diputació 1.000.000

Generalitat 541.673

Servei Català de la Salut 800.000

Ajuntament de Barcelona 1.600.000

Total 3.941.673

Totes aquestes subvencions s’han aplicat en l’exercici 2001 a finançar l’acti-
vitat pròpia del Col·legi.

NOTA NÚM. 15

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

El saldo d’altres despeses d’explotació a 31 de desembre de 2001, és el
següent:

Import

Assignacions i òrgans corporatius 6.012.201

Lloguers 6.948.716

Reparacions i conservació 9.355.870

Serveis professionals 47.066.670

Comunicacions 21.747.088

Impressió i disseny 28.781.846

Actes de clausura i reunions 9.808.633

Publicitat, promoció i atencions 5.809.157

Subministraments 4.184.081

Altres serveis 8.415.009

Tributs 976.087

Altres despeses de gestió corrent 3.466.325

Total 152.571.683

NOTA NÚM. 16

ALTRA INFORMACIÓ

Nombre d’empleats

A 31 de desembre de 2001, la plantilla mitjana era de 17 persones, distribuï-
des de la manera següent:

Número

Gerent 1

Tècnics 3

Administració 13

Total 17
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Retribucions de la Junta

Els membres de la Junta de Govern del Col·legi no reben cap tipus de retri-
bució com a conseqüència del desenvolupament del seu càrrec.

Introducció de l’euro

A 31 de desembre de 2001, el Col·legi ha preparat adequadament els plans
necessaris per a la implantació de l’EURO. Aquest procés d’implantació de la
nova moneda única no ha comportat modificacions en la vida útil dels ele-
ments de l’immobilitzat ni ha originat despeses de caràcter important.

NOTA NÚM. 17

FETS POSTERIORS A LA DATA DE TANCAMENT

Amb data 4 de febrer de 2002 s’ha procedit a amortitzar anticipadament la
totalitat de l’import pendent de pagament del préstec hipotecari amb el
Banc de Sabadell corresponent a la seu de Girona (veure nota 10).

NOTA NÚM. 18

QUADRE DE FINANÇAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2001

La conciliació entre el resultat comptable i els recursos procedents de les operacions és la següent:

2001 2000
Variació del capital circulant Augments Disminucions Augments Disminucions

Existències 329.912 0 0 785.489

Deutors 0 5.769.069 4.836.320 0

Creditors 12.796.899 0 0 5.809.008

Inv. financeres 0 200.000 0 20.087.942

Tresoreria 0 17.154.988 29.187.769 0

Total 13.126.811 23.124.057 34.024.089 26.682.439

Reducció del capital circulant 9.997.246 7.341.650

Correcció al resultat comptable 2001 2000

Superàvit de l’exercici 40.168.825 40.565.114

Dotació a les amortitzacions 9.202.957 7.311.036

Recursos procedents de les operacions 49.371.782 47.876.150

Aplicacions 2001 2000 Orígens 2001 2000

Adquisicions d’immobilitzat Recursos procedents de les operacions 49.371.782 47.876.150
b) Material 45.463.460 32.908.444
c) Financer 9.992 0 Deutes a llarg termini

a) Emprèstits i altres passius semblants 17.000.000 13.701.128

Cancel·lació i traspàs a curt termini
de deute a llarg termini Alienació d’immobilitzat
a) Emprèstits i altres passius semblants 30.921.576 21.327.184 c) Immobilitzacions financeres 26.000 0

Total 76.395.028 54.235.628 Total 66.397.782 61.577.278

Excés d’orígens sobre aplicacions Excés d’aplicacions sobre orígens
(Augment capital circulant) 7.341.650 (Reducció capital circulant) 9.997.246
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TOTAL PRESSUPOST ORDINARI PRESSUPOST REVISTA PRESSUPOST FORMACIÓ PRESSUPOST SERVEIS PRESSUPOST ACTIVITATS
Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat

60 Compres:
600 Compres de material 5.484.374 5.502.140 0 0 0 0 3.985.769 3.697.140 50.536 75.000 1.448.069 1.730.000
609 ”Rappels” per compres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total compres de material 5.484.374 5.502.140 0 0 0 0 3.985.769 3.697.140 50.536 75.000 1.448.069 1.730.000

62 Serveis exteriors:
620 Assignacions òrgans corporatius 6.012.201 6.786.650 6.012.201 6.786.650 0 0 0 0 0 0 0 0
621 Lloguers 6.948.716 7.598.521 1.179.841 1.131.929 0 0 2.627.523 3.366.592 0 0 3.141.352 3.100.000
622 Reparacions i conservació 9.355.870 8.392.292 7.559.240 6.007.292 0 0 1.793.805 1.654.000 0 369.000 2.825 362.000
623 Serveis professionals 47.066.670 47.489.404 10.741.998 10.064.000 2.509.718 4.158.537 31.105.989 24.509.000 1.289.783 883.227 1.419.182 7.874.640
624 Comunicacions 21.747.088 18.427.538 6.489.398 5.745.200 1.168.658 1.538.500 9.417.898 5.805.000 402.586 648.838 4.268.548 4.690.000
625 Impressió i disseny 28.781.846 27.743.603 9.044.386 9.139.786 6.535.170 9.249.340 9.658.728 7.014.000 602.184 882.477 2.941.378 1.458.000
626 Reunions i actes especials 9.808.633 11.036.984 2.121.329 3.625.000 173.824 201.984 1.714.631 900.000 134.428 0 5.664.421 6.310.000
627 Publicitat, promoció i atencions 5.809.157 11.627.000 2.549.971 6.127.000 3.500 350.000 1.137.414 1.400.000 0 400.000 2.118.272 3.350.000
628 Subministraments 4.184.081 3.698.000 2.719.350 2.974.000 0 0 1.293.685 80.000 171.046 432.000 0 212.000
629 Altres serveis 8.415.009 7.261.697 4.262.396 4.867.197 288.339 34.500 1.617.062 500.000 403.883 1.750.000 1.843.329 110.000
Total serveis exteriors 148.129.271 150.061.689 52.680.110 56.468.054 10.679.209 15.532.861 60.366.735 45.228.592 3.003.910 5.365.542 21.399.307 27.466.640

63 Tributs:
630 Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
631 Altres tributs 976.087 1.493.107 611.828 1.273.107 0 0 364.259 220.000 0 0 0 0
634 Ajustaments negatius imposició indirecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tributs 976.087 1.493.107 611.828 1.273.107 0 0 364.259 220.000 0 0 0 0

64 Despeses de personal:
640 Sous i salaris 51.417.282 55.691.333 26.091.795 26.726.409 1.186.221 1.096.749 9.923.590 9.104.931 5.608.253 9.721.610 8.607.423 9.041.634
641 Indemnitzacions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642 Seguretat social a càrrec empresa 13.381.470 16.422.764 6.738.489 7.012.168 313.848 457.398 2.620.495 2.772.062 1.446.682 3.575.865 2.261.956 2.605.271
Total despeses al personal 64.798.752 72.114.097 32.830.284 33.738.577 1.500.069 1.554.147 12.544.085 11.876.993 7.054.935 13.297.475 10.869.379 11.646.905

65 Altres despeses de gestió
650 Pèrdues crèdits comercials incobrables 3.466.325 450.000 3.466.325 250.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0
Total altres despeses de gestió 3.466.325 450.000 3.466.325 250.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0

66 Despeses financeres:
662 Interessos de préstecs 1.464.559 2.000.000 1.464.559 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
668 Diferències negatives de canvi 30 0 22 0 0 0 7 0 0 0 1 0
669 Altres despeses financeres 242.860 100.000 227.236 100.000 0 0 15.024 0 0 0 600 0
Total despeses financeres 1.707.449 2.100.000 1.691.817 2.100.000 0 0 15.031 0 0 0 601 0

67 Pèrdues i despeses excepcionals:
671 Pèrdues procedents immobilitzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
678 Despeses extraordinàries 257.799 978.000 161.799 0 0 0 96.000 978.000 0 0 0 0
679 Despeses exercicis anteriors 1.238.073 200.000 1.238.073 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pèrdues i despeses excepcionals 1.495.872 1.178.000 1.399.872 200.000 0 0 96.000 978.000 0 0 0 0

68 Dotacions amortitzacions:
681 Amortització immobilitzat immaterial 624.402 537.828 624.402 537.828 0 0 0 0 0 0 0 0
682 Amortització immobilitzat material 8.578.555 7.022.514 7.244.923 5.700.090 0 0 1.294.680 1.294.680 27.744 27.744 11.208 0
Total dotacions amortitzacions 9.202.957 7.560.342 7.869.325 6.237.918 0 0 1.294.680 1.294.680 27.744 27.744 11.208 0

69 Dotacions a les provisions:
693 Dotació provisió existències 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
694 Dotació provisió insolvències 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total dotacions a les provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total despeses 235.261.087 240.459.375 100.549.561 100.267.656 12.179.278 17.087.008 78.666.559 63.495.405 10.137.125 18.765.761 33.728.564 40.843.545

INGRESSOS:
70 Ingressos d’explotació:

700 Quotes col·legials 127.152.431 125.804.784 127.152.431 125.804.784 0 0 0 0 0 0 0 0
701 Quotes REA i REAF 4.657.750 4.700.000 121.500 0 0 0 0 0 0 0 4.536.250 4.700.000
702 Ingressos REC 640.238 550.000 0 0 640.238 550.000 0 0 0 0 0 0
703 Ingressos formació 89.184.951 65.390.000 50.000 0 0 0 89.134.951 65.190.000 0 0 0 200.000
704 Ingressos per serveis col·legials i vendes 5.435.162 4.165.000 0 0 0 0 0 0 5.348.228 4.150.000 86.934 15.000
705 Ingressos per activitats 6.981.500 7.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.981.500 7.300.000
Total ingressos d’explotació 234.052.032 207.909.784 127.323.931 125.804.784 640.238 550.000 89.134.951 65.190.000 5.348.228 4.150.000 11.604.684 12.215.000

74 Subvencions a l’explotació:
740 Subvencions oficials explotació 3.941.673 4.641.680 1.241.673 1.241.680 450.002 450.000 0 0 0 0 2.249.998 2.950.000
741 Col·laboracions ens privats 24.461.603 21.338.389 8.994.102 10.198.512 2.249.999 3.274.877 1.235.000 3.800.000 0 0 11.982.502 4.065.000
Total subvencions a l’explotació 28.403.276 25.980.069 10.235.775 11.440.192 2.700.001 3.724.877 1.235.000 3.800.000 0 0 14.232.500 7.015.000

75 Altres ingressos de gestió:
751 Ingressos per publicitat 5.827.329 3.500.000 5.573.438 2.500.000 0 500.000 0 0 253.891 500.000 0 0
754 Ingressos per comissions 3.124.160 4.328.000 2.541.868 4.328.000 0 0 0 0 582.292 0 0 0
759 Ingressos per altres serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total altres ingressos de gestió 8.951.489 7.828.000 8.115.306 6.828.000 0 500.000 0 0 836.183 500.000 0 0

76 Ingressos financers:
761 Ingressos inversions financeres 0 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
765 Descomptes pagament immediat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
768 Diferències positives de canvi 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
769 Altres ingressos financers 1.288.576 0 1.288.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingressos financers 1.288.581 800.000 1.288.581 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0

77 Beneficis i ingressos extraordinaris:
775 Subvencions capital traspas. resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
778 Ingressos extraordinaris 122.687 0 122.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0
779 Ingressos exercicis anteriors 2.611.847 0 1.163.696 0 848.151 0 0 0 0 0 600.000 0
Total beneficis i ingressos extraordinaris 2.734.534 0 1.286.383 0 848.151 0 0 0 0 0 600.000 0

79 Excessos i aplicacions de provisions:
790 Per a riscos i despeses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total excessos i aplicacions de provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingressos 275.429.912 242.517.853 148.249.976 144.872.976 4.188.390 4.774.877 90.369.951 68.990.000 6.184.411 4.650.000 26.437.184 19.230.000
Flux de Caixa 49.371.782 9.618.820 55.569.740 50.843.238 -7.990.888 -12.312.131 12.998.072 6.789.275 -3.924.970 -14.088.017 -7.280.172 -21.613.545
Increment/(Disminució) del patrimoni 40.168.825 2.058.478 47.700.415 44.605.320 -7.990.888 -12.312.131 11.703.392 5.494.595 -3.952.714 -14.115.761 -7.291.380 -21.613.545

Liquidació del pressupost de gestió del Col·legi d’Economistes de Catalunya exercici 2001 (desembre)
(en pessetes)
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TOTAL PRESSUPOST ORDINARI PRESSUPOST REVISTA PRESSUPOST FORMACIÓ PRESSUPOST SERVEIS PRESSUPOST ACTIVITATS
Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat

60 Compres:
600 Compres de material 32.961,75 33.068,53 0,00 0,00 0,00 0,00 23.954,95 22.220,26 303,73 450,76 8.703,07 10.397,51
609 ”Rappels” per compres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total compres de material 32.961,75 33.068,53 0,00 0,00 0,00 0,00 23.954,95 22.220,26 303,73 450,76 8.703,07 10.397,51

62 Serveis exteriors:
620 Assignacions òrgans corporatius 36.134,06 40.788,59 36.134,06 40.788,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Lloguers 41.762,63 45.668,04 7.090,99 6.803,03 0,00 0,00 15.791,73 20.233,63 0,00 0,00 18.879,91 18.631,38
622 Reparacions i conservació 56.229,92 50.438,68 45.431,95 36.104,55 0,00 0,00 10.780,99 9.940,74 0,00 2.217,73 16,98 2.175,66
623 Serveis professionals 282.876,39 285.417,07 64.560,71 60.485,86 15.083,71 24.993,31 186.950,76 147.302,06 7.751,75 5.308,30 8.529,46 47.327,54
624 Comunicacions 130.702,64 110.751,73 39.002,07 34.529,35 7.023,78 9.246,57 56.602,71 34.888,75 2.419,59 3.899,59 25.654,49 28.187,47
625 Impressió i disseny 172.982,37 166.742,41 54.357,85 54.931,22 39.277,16 55.589,65 58.050,12 42.154,99 3.619,20 5.303,79 17.678,04 8.762,76
626 Reunions i actes especials 58.951,07 66.333,61 12.749,44 21.786,69 1.044,70 1.213,95 10.305,14 5.409,11 807,93 0,00 34.043,86 37.923,86
627 Publicitat, promoció i atencions 34.913,74 69.879,68 15.325,63 36.824,01 21,04 2.103,54 6.836,00 8.414,17 0,00 2.404,05 12.731,07 20.133,91
628 Subministraments 25.146,83 22.225,43 16.343,62 17.874,10 0,00 0,00 7.775,20 480,81 1.028,01 2.596,37 0,00 1.274,15
629 Altres serveis 50.575,23 43.643,67 25.617,52 29.252,44 1.732,95 207,35 9.718,74 3.005,06 2.427,39 10.517,71 11.078,63 661,11
Total serveis exteriors 890.274,88 901.888,91 316.613,84 339.379,84 64.183,34 93.354,37 362.811,39 271.829,32 18.053,87 32.247,54 128.612,44 165.077,84

63 Tributs:
630 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Altres tributs 5.886,40 8.973,76 3.677,16 7.651,53 0,00 0,00 2.189,24 1.322,23 0,00 0,00 0,00 0,00
634 Ajustaments negatius imposició indirecta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total tributs 5.886,40 8.973,76 3.677,16 7.651,53 0,00 0,00 2.189,24 1.322,23 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Despeses de personal:
640 Sous i salaris 309.024,09 334.711,64 156.814,85 160.628,95 7.129,33 6.591,59 59.641,98 54.721,74 33.706,28 58.428,05 51.731,65 54.341,31
641 Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Seguretat social a càrrec empresa 80.424,24 98.702,80 40.499,13 42.143,98 1.886,26 2.749,02 15.749,49 16.660,43 8.694,73 21.491,38 13.594,63 15.657,99
Total despeses al personal 389.448,33 433.414,44 197.313,98 202.772,93 9.015,59 9.340,61 75.391,47 71.382,17 42.401,01 79.919,43 65.326,28 69.999,30

65 Altres despeses de gestió
650 Pèrdues crèdits comercials incobrables 20.833,03 2.704,55 20.833,03 1.502,53 0,00 0,00 0,00 1.202,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Total altres despeses de gestió 20.833,03 2.704,55 20.833,03 1.502,53 0,00 0,00 0,00 1.202,02 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Despeses financeres:
662 Interessos de préstecs 8.802,18 12.020,24 8.802,18 12.020,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Diferències negatives de canvi 0,18 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
669 Altres despeses financeres 1.459,63 601,01 1.365,72 601,01 0,00 0,00 90,30 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00
Total despeses financeres 10.261,99 12.621,25 10.168,03 12.621,25 0,00 0,00 90,34 0,00 0,00 0,00 3,62 0,00

67 Pèrdues i despeses excepcionals:
671 Pèrdues procedents immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Despeses extraordinàries 1.549,40 5.877,90 972,43 0,00 0,00 0,00 576,97 5.877,90 0,00 0,00 0,00 0,00
679 Despeses exercicis anteriors 7.440,97 1.202,02 7.440,97 1.202,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total pèrdues i despeses excepcionals 8.990,37 7.079,92 8.413,40 1.202,02 0,00 0,00 576,97 5.877,90 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotacions amortitzacions:
681 Amortització immobilitzat immaterial 3.752,73 3.232,41 3.752,73 3.232,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
682 Amortització immobilitzat material 51.558,14 42.206,15 43.542,86 34.258,23 0,00 0,00 7.781,18 7.781,18 166,74 166,74 67,36 0,00
Total dotacions amortitzacions 55.310,87 45.438,56 47.295,59 37.490,64 0,00 0,00 7.781,18 7.781,18 166,74 166,74 67,36 0,00

69 Dotacions a les provisions:
693 Dotació provisió existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
694 Dotació provisió insolvències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dotacions a les provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total despeses 1.413.947,62 1.445.189,92 604.315,03 602.620,74 73.198,93 102.694,98 472.795,54 381.615,08 60.925,35 112.784,47 202.712,77 245.474,65

INGRESSOS:
70 Ingressos d’explotació:

700 Quotes col·legials 764.201,50 756.101,98 764.201,50 756.101,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
701 Quotes REA i REAF 27.993,64 28.247,57 730,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.263,41 28.247,57
702 Ingressos REC 3.847,91 3.305,57 0,00 0,00 3.847,91 3.305,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Ingressos formació 536.012,35 393.001,81 300,51 0,00 0,00 0,00 535.711,84 391.799,79 0,00 0,00 0,00 1.202,02
704 Ingressos per serveis col·legials i vendes 32.665,98 25.032,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.143,50 24.942,00 522,48 90,15
705 Ingressos per activitats 41.959,66 43.873,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.959,66 43.873,88
Total ingressos d’explotació 1.406.681,04 1.249.562,96 765.232,24 756.101,98 3.847,91 3.305,57 535.711,84 391.799,79 32.143,50 24.942,00 69.745,55 73.413,62

74 Subvencions a l’explotació:
740 Subvencions oficials explotació 23.689,94 27.897,06 7.462,61 7.462,65 2.704,57 2.704,55 0,00 0,00 0,00 0,00 13.522,76 17.729,86
741 Col·laboracions ens privats 147.017,20 128.246,30 54.055,64 61.294,29 13.522,77 19.682,41 7.422,50 22.838,46 0,00 0,00 72.016,29 24.431,14
Total subvencions a l’explotació 170.707,14 156.143,36 61.518,25 68.756,94 16.227,34 22.386,96 7.422,50 22.838,46 0,00 0,00 85.539,05 42.161,00

75 Altres ingressos de gestió:
751 Ingressos per publicitat 35.022,96 21.035,42 33.497,04 15.025,30 0,00 3.005,06 0,00 0,00 1.525,92 3.005,06 0,00 0,00
754 Ingressos per comissions 18.776,58 26.011,80 15.276,93 26.011,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.499,65 0,00 0,00 0,00
759 Ingressos per altres serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total altres ingressos de gestió 53.799,54 47.047,22 48.773,97 41.037,10 0,00 3.005,06 0,00 0,00 5.025,57 3.005,06 0,00 0,00

76 Ingressos financers:
761 Ingressos inversions financeres 0,00 4.808,10 0,00 4.808,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765 Descomptes pagament immediat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
768 Diferències positives de canvi 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
769 Altres ingressos financers 7.744,50 0,00 7.744,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingressos financers 7.744,53 4.808,10 7.744,53 4.808,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Beneficis i ingressos extraordinaris:
775 Subvencions capital traspas. resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
778 Ingressos extraordinaris 737,36 0,00 737,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
779 Ingressos exercicis anteriors 15.697,51 0,00 6.993,95 0,00 5.097,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.606,07 0,00
Total beneficis i ingressos extraordinaris 16.434,87 0,00 7.731,31 0,00 5.097,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.606,07 0,00

79 Excessos i aplicacions de provisions:
790 Per a riscos i despeses 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total excessos i aplicacions de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingressos 1.655.367,12 1.457.561,64 891.000,30 870.704,12 25.172,74 28.697,59 543.134,34 414.638,25 37.169,07 27.947,06 158.890,67 115.574,62
Flux de Caixa 296.730,37 57.810,28 333.980,86 305.574,02 -48.026,19 -73.997,39 78.119,98 40.804,35 -23.589,54 -84.670,67 -43.754,74 -129.900,03
Increment/(Disminució) del patrimoni 241.419,50 12.371,72 286.685,27 268.083,38 -48.026,19 -73.997,39 70.338,80 33.023,17 -23.756,28 -84.837,41 -43.822,10 -129.900,03

Liquidació del pressupost de gestió del Col·legi d’Economistes de Catalunya exercici 2001 (desembre)
(en euros)
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L’exercici corresponent a l’any 2001 ha estat un dels millors exercicis
dels últims anys, el resultat ha permès abordar sense riscos la compra
d’un nou local per a la seu de Tarragona. El Col·legi ha aconseguit en
quatre anys poder ser propietari de totes les seus situades en les dife-
rents demarcacions de Catalunya, és a dir, Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona.

Aquest fet, d’acord amb el programa d’actuació a llarg termini que
havien marcat les anteriors Juntes de Govern del Col·legi i que la nova
Junta, que va prendre possessió el passat mes de març, també va assu-
mir com a propi, facilitarà que en els propers anys es realitzin les inver-
sions necessàries en infraestructures, les quals han de permetre la
utilització de les noves tecnologies a l’hora de gestionar i oferir nous
serveis col·legials.

Com a fet més destacat de l’any, doncs, podem assenyalar la compra i
remodelació d’un nou local a Tarragona, que permetrà disposar d’una
seu moderna, adaptada a les noves tecnologies, amb una gran sala d’ac-
tes i despatxos per poder organitzar reunions i cursos.

Com es pot apreciar en l’anterior gràfic, l’evolució dels resultats dels
últims anys indica una tendència constant i positiva d’aquests, essent
els darrers tres últims exercicis els que han obtingut millors resultats.

Aquests resultats, any rera any, han permès l’adquisició i remodelació
de la seu de Lleida (1997), finançada íntegrament per recursos propis;
Barcelona (1998) totalment amortitzada; Girona, comprada a l’any
2000 i que es va amortitzar totalment el crèdit hipotecari a principi
de l’any 2002; i Tarragona (2001) que és l’única seu que té una càrre-
ga hipotecària de 16.494.024 PTA. (99.131,08 e). 

L’aplicació principal dels resultats en la compra de les diferents seus
comporta una evolució creixent de l’immobilitzat material.

L’evolució positiva dels resultats ha comportat que al final de l’exercici
de 2001 els Fons Propis del Col·legi se situïn en 248.103.047 PTA.
(1.491.129,34 e).

L’Actiu a l’any 1994 estava format per un 24% d’Immobilitzat i un 76%
d’Actiu Circulant. En el 2001 l’Immobilitzat representa el 86% i l’Actiu
Circulant el 14%. Dins de l’Actiu, l’Actiu Immobilitzat Material correspo-
nent a la compra de les quatre seus socials (Lleida, Barcelona, Girona i
Tarragona) representa el 85%.

Pel que fa al compliment del pressupost de l’exercici 2001 aprovat per
l’Assemblea de Col·legiats, és de destacar el grau de compliment dels
objectius i activitats previstos, amb una disminució final de 
les despeses per sota de les pressupostades, i un increment en els
ingressos. Aquesta desviació positiva en el resultat de l’exercici s’ha pro-
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duït principalment per l’increment de cursos i seminaris realitzats per
l’Aula d’Economia, que si bé han incrementat la despesa, han obtingut
més ingressos (la facturació prevista en el pressupost era de 68.990
milers de PTA i la real ha estat de 90.369 milers de PTA).

En el gràfic adjunt podem apreciar com han contribuït al resultat les
diferents àrees del Col·legi. 

EL NOSTRE COL·LECTIU

El nostre col·lectiu està integrat per 5.742 col·legiats, dels quals el 72%
són homes i el 28% són dones. El tram d’edat que tenim més col·legiats
se situa entre 35 i 45 anys. 

Pel que fa a la distribució de la població en funció de la residència dels
nostres col·legiats, podem afirmar que la gran majoria resideix a la pro-
víncia de Barcelona (86,4%), el 5,5% a Girona, el 2,5% a Lleida, el 4,4% a
Tarragona, i la resta (1,2%) en altres poblacions de l’estat o a l’estranger. 

En la conjuntura econòmica i social que estem vivint, la nostra professió
és cada vegada més important i abasta noves especialitats professionals,
essent les més representatives les gerencials, financeres, consultoria en
general, fiscal, auditoria, etc. El 70% de la nostra base col·legial correspon
a col·legiats que exerceixen la professió per compte d’altri i un 30% són
professionals lliures. 

El Col·legi ha anat augmentant el nombre de col·legiats any rera any, tal
com es pot apreciar en el següent gràfic: 

REPRESENTACIÓ DE LA PROFESSIÓ

El Consejo General de Col·legis d’Economistes d’Espanya es l’òrgan de
coordinació dels 30 col·legis d’economistes que hi ha a Espanya, que té
per funcions l’ordenació, compartida amb els col·legis d’economistes, de
l’exercici de la professió en l’Estat espanyol; la representació en exclusi-
va del conjunt de la professió, tant a nivell nacional com a nivell inter-
nacional; la defensa i protecció dels interessos professionals dels
economistes; i l’establiment d’intercanvis, acords o qualsevol altre classe
de relacions amb organitzacions similars espanyoles o estrangeres, tant
d’àmbit nacional o supranacional de l’Estat espanyol. 

Els òrgans del Consejo General de Col·legis d’Economistes d’Espanya
són:
• Asamblea de Decanos, de la qual formen part tots els degans dels

diferents col·legis d’economistes.
• Pleno del Consejo General de Col·legis d’Economistes, integrat per

representants dels diversos col·legis, en funció del nombre de
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col·legiats. El Col·legi d’Economistes de Catalunya disposa de 10 repre-
sentants en el Pleno, i del degà en la Comissió Permanent.

• Comissió Permanent. El Col·legi d’Economistes de Catalunya disposa
de dos representants. El degà del Col·legi és el vocal primer.

• Comissions i Grups de Treball: Medi ambient, experts comptables,
màrqueting, productes financers i serveis, normes i procediments.

• Òrgans Tècnics. En el si del Consejo hi ha diversos òrgans especialitzats,
que tenen per finalitat la prestació de serveis específics per a les diverses
activitats que pot desenvolupar la professió d’economista:
– Registre d’Economistes Auditors (REA). Hi ha inscrits 479 econo-

mistes catalans, d’un total de 3.508 membres, que es dediquen a
l’auditoria. En les últimes eleccions, el Sr. Jesús Betrian va ser elegit
president.

– Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF). D’un total de
3.982 economistes inscrits, 379 corresponen a Catalunya. En les últi-
mes eleccions el Sr. Valentí Pich va ser designat president.

– Organització d’Economistes de l’Educació (OEE). D’un total de
1.145 membres, 57 corresponen al Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya. La Sra. Montserrat Casanovas és membre del Comitè Directiu
d’aquest òrgan.

– Registre d’Economistes Forenses (REFor). D’un total de 1.070
membres, el Col·legi d’Economistes de Catalunya disposa de 83
membres. El Sr. Raimon Casanellas forma part del Consell Directiu
d’aquest organisme.

– Organització d’Auditors Informàtics (OAI). 
El Col·legi d’Economistes de Catalunya, a més del Consejo General de
Col·legis d’Economistes d’Espanya, participa en diferents organismes
professionals, empresarials i econòmics:
• Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Membre del

Ple i membre del Jurat dels premis a les millors memòries de l’exercici.
• Associació Barcelona Centre Financer Europeu. Membre de la Junta

Directiva.
• Universitat Pompeu Fabra. Membre del Consell Social.
• Consell Interuniversitari.
• Pla Estratègic de Barcelona.
• Patronat Català Pro Europa.
• COPCA.
• CIDOB.
• Membre del Jurat dels premis d’El Periódico.
• Membre Jurat Premis d’ESADE.
• Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.

LA COMUNICACIÓ I LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Aquest any s’ha consolidat la utilització de les noves tecnologies com a
mitjà de comunicació entre el Col·legi i els col·legiats; 2.026 col·legiats
gaudeixen de la connexió a Internet i e-mail gratuït.

S’ha potenciat el portal de la nostra pàgina web a Internet per tal de
facilitar informació a temps real de totes les activitats, cursos i ofertes
de treball, que dia a dia s’anaven organitzant. D’altra part hem incorpo-
rat a la web les publicacions del Col·legi (Revista Econòmica de Cata-
lunya i l’Informatiu de l’Economista) i altres documents útils de treball.
També hem creat nous apartats com ara l’enquesta col·legial sobre la

situació econòmica catalana, el tauler d’anuncis, i la llista de distribució
de les Comissions de Treball del Col·legi que ho han sol·licitat.

Al llarg de l’any 2001 s’ha realitzat la retransmissió de dues conferèn-
cies per Internet, com a prova pilot, amb la intenció d’anar implantant
aquest sistema, que permetrà als col·legiats gaudir de cursos i con-
ferències que tinguin lloc a la seu de Barcelona des de qualsevol altra de
les nostres seus. Això fa necessari dotar a les diferents seus de tots els
sistemes audiovisuals imprescindibles per al bon funcionament d’aquest
servei. 

D’altra banda, s’ha potenciat el servei als col·legiats, no només oferint
l’accés a internet sinó també atenent les consultes informàtiques que
sobre aquest tema tenen.

SERVEIS COL·LEGIALS

Publicacions
• L’edició de la Revista Econòmica de Catalunya, amb caràcter quadrimestral 
• L’Informatiu de l’Economista, que s’ha publicat cada mes.
• L’ Agenda d’Activitats
• Altres publicacions d’interès per als professionals: 

– Honoraris Professionals
– Principis Deontològics 
– Normes Tècniques d’Auditoria.

Productes financers
Conveni especial amb Banc Sabadell, que ofereix als col·legiats condi-
cions especials en productes d’actiu i de passiu (Economistes Pla de Pen-
sions, Targeta Visa Affinity Economistes...). En l’actualitat un 45% dels
col·legiats gaudeixen dels avantatges d’aquest conveni.

Economistes Cash Management
Conveni amb FIBANC
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Assegurances
Avantatges especials per als col·legiats en pòlisses de: 
• Automòbil • Indemnització per malaltia      
• Assistència sanitària • Responsabilitat Civil
• Vida i accidents

Avantatges comercials
Aquest any hem aconseguit que, amb la presentació del nou carnet
col·legial, diferents empreses i entitats ofereixin descomptes especials
en els seus productes i serveis.

Borsa de Treball
La Borsa de Treball orienta el seu funcionament a través del web del
Col·legi, la qual cosa permet una actualització a temps real de les ofer-
tes que arriben al servei. L’aprofitament de les noves tecnologies en
aquest servei ha permès que sigui més àgil en quant a la recepció i tra-
mitació de candidatures a cadascuna de les ofertes rebudes. 

Durant l’any 2001 s’han tramitat 208 ofertes, la majoria provinents
d’empreses de recursos humans i d’empreses de diferents sectors, des-
patxos professionals i administració pública.

Formació
L’activitat de l’Aula d’Economia durant l’any 2001 ha estat marcada per
aquestes característiques fonamentals:
• Els ingressos per formació han representat un 33% dels ingressos

totals del Col·legi.
• S’ha produit un increment del 20% dels assistents a les àrees de finan-

ces i s’ha duplicat el nombre d’alumnes en control de gestió.
• En els dos màsters que impartim (Especialització Tributària i Auditoria)

la demanda de places ha superat el nombre de les ofertades, la qual
cosa fa palès la consolidació d’aquestes activitats i el reconeixement
de la seva qualitat.

• S’ha realitzat per primera vegada un cicle de formació en la nova eco-
nomia, amb el suport de quatre multinacionals (Hewlett Packard, Intel,
Microsoft i Tiscali) i amb una assistència de 110 persones.

• L’Aula d’Economia Ambiental ha consolidat la seva activitat amb 9
seminaris i 151 alumnes. El seu programa formatiu compta amb la
col·laboració d’un seguit d’institucions i empreses i té subscrit conve-
ni amb quatre universitats públiques d’àmbit català.

• Pel que fa a l’activitat formativa a les seus del Col·legi, cal destacar
l’augment que s’ha produit en la seu de Girona.

Assessorament personalitzat gratuït
Atès per experts sobre temes: fiscal, jurídic, assegurances i perfils pro-
fessionals. 

Aula d’Informàtica
Els col·legiats disposen d’una Aula d’Informàtica per poder realitzar
consultes a través de la xarxa d’Internet. També es poden consultar
bases de dades com CISS, Normacef, Quantor, BOE i DOG.

ACTIVITATS PROFESSIONALS

Comitè de Normativa i Ètica Professional i Comissió Rectora del TAP
(24 membres)

President: Juan Tugores (fins el juny)
Antonio Argandoña

Vicepresidenta del CNEP i presidenta del TAP: Mercè Rotllan

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) és l’òrgan col·legial
permanent que ha d’entendre de les tramitacions dels expedients discipli-
naris. A més, té per finalitat l’estudi del desenvolupament de les diferents
normes tècniques, ètiques i de conducta professional de compliment obli-
gat en les diferents vessants i especialitats de la professió. Està format per
dos representants de cadascuna de les diverses comissions col·legials i
està presidit per un col·legiat designat per la Junta de Govern.

Fins a mitjan d’any el president del CNEP fou el professor Sr. Juan Tugo-
res, que va demanar ser rellevat d’aquesta responsabilitat quan va ser ele-
git rector de la Universitat de Barcelona. La Junta de Govern va acordar
nomenar al professor Sr. Antoni Argandoña. Els membres del CNEP durant
l’any 2001 van ser: Narcís Bellmàs Rimbau; Lluís Burgués Bassols; Angel
García Resa; Joan Graell Vila; Ramon Guiu Rius; Àngel Hermosilla Pérez;
Lluís Jordi Panadés; Julià Manzanas Mondéjar; Luis F. Moreno Negredo;
Joan Moseguí Mancebo; Montserrat Pueyo Latre; Carlos Puig de Travy;
Mercè Rotllan Vilalta; Marçal Tarragó Balagué; Jordi Torres Fuxet; Melcior
Viloca Novellas; Ricard Viña Arasa; i Raimon Casanellas, en representació
de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

La Comissió Rectora del Torn d’Actuació Professional, dins del CNEP, es
reuneix una vegada al mes per fer el seguiment de les designacions del
Torn d’Actuació Professional, així com dissenyar noves línies de promo-
ció i formació per als seus membres. Està presidida per la Sra. Mercè
Rotllan, per delegació del president del CNEP, i en formen part: Joan
Mosseguí, per Barcelona; Narcís Bellmàs, per Girona; Lluís Jordi, per
Tarragona; i Ramón Guiu, per Lleida.

Torn d’Actuació Professional (TAP)
El Torn d’Actuació Professional (TAP) és un servei establert pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya, amb la finalitat d’atendre aquells encàrrecs
que li siguin enviats, qualsevol que sigui l’ens públic o privat origen de
la petició, i que comportin la realització de treballs professionals en les
diferents branques de la professió d’economista. Al llarg de l’any 2001
hi havien inscrits en el llistat del TAP més de 200 professionals. Com
cada any, els llistats dels membres del TAP corresponents a actuacions
pericials de l’Administració de Justícia van ser lliurats personalment a
tots els jutjats, tribunals superiors i magistratures de Catalunya.

Visat d’Autentificació Col·legial
L’any 2000 la Junta de Govern va acordar confeccionar uns segells d’au-
tentificació col·legial per tal d’acreditar la identificació del professional
col·legiat, així com indicar la seva habilitació per al treball professional
de que es tracti. Durant l’any 2001, s’ha anat consolidant aquest nou
servei, que va ser sol·licitat per 250 col·legiats.
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Qualsevol col·legiat, o societat registrada, pot sol·licitar aquests visats,
que es poden utilitzar per a qualsevol tipus d’informe: sanitari, medi
ambient, urbanisme, màrqueting, viabilitat d’empreses, fiscal, etc. 

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Tot col·legiat té dret a inscriure’s gratuïtament a les Comissions de Tre-
ball que existeixen al Col·legi. D’altra part les Comissions i Grups de Tre-
ball tenen atribuïda l’organització de conferències, actes de divulgació i
activitats de formació i reciclatge.

Economistes Auditors de Catalunya - Secció del REA a Catalunya
(412 membres)

President: Miguel Antonio Pérez Secretari: Lluís Burgués
Vicepresident: Manuel Vilar Tresorer: David Massana

La Secció del REA organitza, al llarg de l’any, un seguit d’activitats, cur-
sos, seminaris, sessions de treball, conferències, etc. Com cada any es
col·labora en la realització del curs de postgrau en auditoria de comp-
tes, que es fa conjuntament amb Les Heures, així com en els cursos de
comptabilitat i auditoria que organitza l’Aula d’Economia. El 22 de maig
es va celebrar la 3a. edició de la Marató Tècnica d’Auditoria.

Comissió d’Economia del Medi Ambient (203 membres)

President: F. Xavier Mena (fins el març), Joan Ràfols
Vicepresident: Camil Lluch

Participa activament en el Fòrum Ambiental ECOMED i forma part del
Comitè Tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental ECOMED. Durant l’any
2001 els membres que integren el Comitè Permanent s’han reunit diverses
vegades per tal de potenciar les activitats d’aquesta Comissió per al 2002.

Comissió d’Economia de la Salut (189 membres)

President: Joan B. Casas 
Vicepresident: Ivan Planas
Responsable "Dijous d’Economia de la Salut": Xavier Ruiz

Es reuneix, prèvia convocatòria, per preparar les activitats i debatre
entre els seus membres temes d’interès. Cada primer dijous de cada mes
celebren les tertúlies "Dijous d’Economia de la Salut", en les quals s’a-
borden diferents problemàtiques relacionades amb l’economia de la
salut a partir de l’exposició d’un conferenciant.

Durant l’any 2001 s’ha iniciat la col·laboració amb el Col·legi de Metges
de Barcelona per a l’organització conjunta de tres actes de reflexió, i la
Comissió d’Economia de la Salut ha celebrat el seu XXè aniversari de
creació amb un conjunt d’actes que van finalitzar el 8 de novembre amb
una taula rodona i posterior sopar, que va comptar amb la presència del
conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Eduard Rius,

i dels anteriors consellers, Hble. Sr. Ramon Espasa, Hble. Sr. Josep Lapor-
te i Hble. Sr. Xavier Trias.

Comissió de Comptabilitat (563 membres)

President: Oriol Amat
Vicepresident: Carlos Vivas

Està formada per: un Comitè Permanent, encarregat de dissenyar i orga-
nitzar les activitats a realitzar; un Grup de Treball de Comptabilitat
Pública; i el Fòrum AECA-Col·legi d’Economistes de Catalunya, sobre
Comptabilitat de Gestió.

Comissió d’Economia Financera (724 membres) 

President: Artur Saurí (fins el març)
Anton Gasol

Vicepresident: Anton Gasol (fins el març)
Xavier Segura

Secretari: Xavier Ferret

Els membres que hi formen part són economistes professionals del món
de les finances. Es reuneixen una vegada, a principis del curs acadèmic,
per planificar les activitats que portaran a terme al llarg de l’any. Des del
mes d’octubre i amb una periodicitat mensual, es convoca el Fòrum de
debat sobre temes financers.

Dins de la Comissió, però amb funcionament autònom, s’organitza el Fòrum
d’Economistes en Mercats Financers, presidit per la Sra. Montserrat Casa-
novas, amb la finalitat de reflexionar i debatre temes de rigorosa actuali-
tat dins del món financer. Aquestes trobades es fan en el decurs d’un dinar
de treball que té lloc a la Sala d’Actes del Col·legi. En l’organització del
Fòrum col·laboren juntament amb el Col·legi les següents entitats: Banc
Sabadell, Bankpime, Borsa de Barcelona, Caixa de Catalunya, Caixa de
Sabadell, Fibanc, Hermes AVB, Lloyds TSB Bank i MEFF.

Comissió d’Assessors Fiscals (1.503 membres)

President: Valentí Pich (fins el març)
Jordi Conejos

Vicepresident: Josep M. Coma
Responsable sessions temàtiques: Josep Manel Cid

Aquesta Comissió, formada per especialistes tributaris, convoca el seu
Comitè Permanent al mes de setembre per programar els cursos i les
sessions que realitzaran al llarg del curs acadèmic, amb la finalitat d’in-
formar als col·legiats de totes aquelles novetats fiscals.

Comissió d’Economia Territorial i Urbana (201 membres)

President: Joan Ràfols
Vicepresident: Jordi Fortet
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Es reuneixen periòdicament, prèvia convocatòria, amb caràcter intern
per tal de reflexionar i intercanviar opinions sobre temes relacionats
amb l’economia territorial i urbana. 

Comissió d’Ensenyament (170 membres)

Presidenta: Montserrat Casanovas
Vicepresident: M. Llanos Tarruella (fins el juliol)

Joan Sardà

La Comissió es reuneix amb periodicitat per tractar dels temes que més
afectin al col·lectiu que agrupen. La Comissió té una presència molt
activa i representativa dins l’Organización de Economistas de la Edu-
cación del Consejo General de Colegios de Economistas de España,
òrgan creat per defensar els interessos dels economistes que es dedi-
quen a l’ensenyament.

Comissió d’Economistes Assessors en la Creació d’Empreses
(293 membres)

President: Raimon Casanellas
Vicepresident: Amadeo Ibarz

Es reuneixen cada segon dimarts de cada mes per tal de tractar temes
relacionats amb la temàtica de creació d’empresa. La Comissió està
estructurada en quatre subgrups:
1. Centre de documentació i Recursos-Pàgina Web
2. Metodologia
3. Imatge exterior 
4. Estudi creació empreses

Comissió Unió Europea (32 membres)

President: Artur Saurí
Vicepresident: Joan Clavera

A final d’any la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya va
acordar constituir aquesta comissió, a proposta del col·legiat Sr. Joan Cla-
vera, amb la finalitat que sigui un fòrum obert de debat i discussió al vol-
tant de temes candents de la Unió Europea i d’utilitat al Col·legi, mitjançant
l’organització d’actes, l’elaboració de documents d’opinió i reflexió que ele-
vin el nivell del coneixement, del debat i de la informació, en relació a la
Unió Europea, tant dels economistes com de la societat catalana.

Grup de Treball d’Economia del Benestar (74 membres)

President: Joaquín Trigo
Vicepresident: Ignasi Farreres

Aquesta comissió es reuneix un cop al mes i ha organitzat un cicle de
conferències que tracten de l’Estat del Benestar des de diferents visions,
sota el títol de "L’Estat del Benestar al Segle XXI".

Altres comissions i grups de treball

– Comissió d’Economia Internacional
– Comissió de les Noves Tecnologies
– Grup de Treball d’Economistes en l’Empresa Familiar
– Comissió de Màrqueting
– Comissió d’Organització i Informàtica

ALTRES ACTIVITATS

III Marató Tècnica d’Auditoria

Aquesta trobada anual dels auditors, en la qual es tracten temes emi-
nentment tècnics, va tenir lloc el 22 de maig, i es van tractar temes com:
"L’auditor davant la globalització i l’harmonització de la informació
financera", "Altres informes i serveis relacionats amb l’auditoria" i "Con-
trol de qualitat". 

Jornada dels Economistes

Aquest any hem organitzat la sisena Jornada dels Economistes, en la
qual van participar un gran nombre de personalitats destacades del món
econòmic, empresarial i polític del nostre país, amb més de 800 assis-
tents i 120 ponents, i un ampli ressò en els diferents mitjans de comu-
nicació. El tema de la Jornada va ser "Europa: després de l’euro, què?",
la conferència inaugural va anar a càrrec del Sr. Alfred Pastor i la con-
ferència de cloenda a càrrec del Sr. Xavier Sala Martín. Com en anteriors
edicions es va lliurar a tots els assistents el llibre de ponències i el CD de
la Jornada. 

En el marc del sopar dels economistes vàrem fer un acte d’homenatge
als economistes amb més de 25 anys de col·legiació, i es va nomenar
col·legiat de Mèrit a títol pòstum al Sr. Ernest Lluch. 

Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya

Aquest any el premi al "llibre de major rellevància d’economia" va ser per
al Sr. Guillem López Casasnovas pel seu llibre La sanitat catalana.
Finançament i despesa en el marc de les societats desenvolupades, i el
premi a "la trajectòria personal en la difusió de l’economia" va recaure
en el periodista Sr. Josep Orihuel del diari Expansión.

Esmorzars de treball en col·laboració amb l’Associació de 
Periodistes d’Informació Econòmica de Catalunya

El passat mes de juny vàrem iniciar aquests esmorzars de treball amb
periodistes econòmics de diferents mitjans de comunicació. En aquests
sis mesos hem organitzat tres sessions de treball, en les quals hem trac-
tat sobre "Valoració d’empreses", "Aprofitament de la informació pri-
vilegiada als mercats" i "Reflexions sobre la globalització".
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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 acompa-
nyants 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

Barna House ofereix a tots els col·legiats un 10% de des-
compte en el moment de concertar el servei.
Per a més informació: 

Roger de Llúria, 123 08037 Barcelona
Tel. 934 880 080 Fax 934 880 169
e-mail: bh@barnahouse.com web: www.barnahouse.com

Boí Taüll Resort ofereix un descompte
del 10% en paquets d’esquí i estiu,

excepte en temporada alta, ofertes o programacions especials.
Central d’informació i reserves: C/ Amigó, 14-16, baixos
08021 Barcelona Tel. 902 406 640 Fax 932 094 610

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 ofereix un 20% de descompte en
les exposicions que organitza. Aquest des-
compte 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
descompte 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

Entrada gratuïta per al titular i un acompanyant presen-
tant el carnet de col·legiat a la recepció del Casino i un
descompte del 10% en el sopar dels nostres restaurants.

C/ Marina, 19-21 08005 Barcelona Tel. 932 257 878
www.casino-barcelona.com
Imprescindible DNI, permis de conduir o passaport. Només pas-
saport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea.
Només majors de 18 anys.

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

sultar-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, sabates i
articles de viatge ofereix un descompte del 10%

en tots els seus articles. Rambla de Catalunya, 95 de Barcelona. 

Col. Núm.

DNI

CARNET COL·LEGIAL

C
Col·legi d'Economistes

de Catalun
ya

C
Col·legi d'Economistes

de Catalun
ya

C

Col·legi d'Economistes

de Catalun
ya

C
Col·legi d'Economistes

de Catalun
ya

C
Col·legi d'Economste

Col·legi d'Economistes

de Catalun
ya

Col·legi d'Economistes

Col·legi d'Economistes

de Catalun
ya

C

Col·legi d'Economistes

Col·legi d'Economistes

Catalun
ya

de Catalun
ya

C
Col·legi d'Economistes

de Catalun
ya

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.



El Celler Mas Saloni ofereix un 5% de descompte en els
seus articles. 

Per a més informació: Enric Granados, 68 08008 Barcelona
Tel. 934 534 358

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: Pg. Marítim, 33-35 08003 Barcelona
Tel. 932 240 440 e-mail: maritim@claror.org web: www.claror.org

Flors Navarro, ofereix un 10% de descompte
en tots els seus productes. 

Per a més informació: C/ València, 320 Tel. 934 574 099

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

d’Espanya. 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 través del
telèfon gratuït 900 100 149.

Ona Joies ofereix un 10% de descompte en tots els seus
articles. Per a més informació: Bulevard Rosa, local 72

Passeig de Gràcia, 55 08007 Barcelona Tel./Fax 93 215 83 07
C.C. La Maquinista, L.C-102 Ciutat d’Asunción, s/n
08030 Barcelona Tel./Fax 933 608 190
C/ Roselló, 242 08008 Barcelona Tel./Fax 932 151 182
C/ València, 272 08007 Barcelona Tel./Fax 934 881 095

Parking David ofereix una tarifa especial
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 Làsser, 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 Barcelona
Tel. 933 215 402 Fax 934 108 265.

TARRAGONA

El Grup Roc Blanc ofereix avantatges pels
col·legiats. Podeu consultar-les a la pàgina web
del col·legi i per a més informació:

Hotel Roc Blanc (Andorra) Tel. 00 (376) 871 400
Hotel Panorama (Andorra) Tel. 00 (376) 873 400
Hotel Termes Montbrió (Montbrió del Camp, Tarragona)
Tel. 977 814 000

Tamoto, SL ofereix un descompte mínim del 5% segons vehicle.
Per a més informació: Crta. de València N. 340, km 1159,700 

43006 Tarragona Tel. 977 540 810

DAVID, S.A.P

NAVARRO
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El passat 21 de gener
aquest tema fou tractat
en una conferència orga-
nitzada per la Comissió
d’Economia Financera.
Els seus ponents varen

ser el Sr. Carles Gasòliba, diputat al Parla-
ment Europeu i secretari general del
Patronat Català Pro Europa, que comentà
els fronts oberts pel que fa a l’euro a nivell
d’institucions europees, i el Sr. Josep
Maria Ureta, periodista de El Periódico,
que parlà de què ha funcionat bé i què
malament en la implantació física de la
nova moneda, així com les reflexions que
el mateix procés li ha suscitat. El Sr. Xavier
Ferrer, secretari de la Comissió, fou el
moderador de l’acte.

El Sr. Gasòliba començà dient que al final
l’euro s’ha implantat, en contra de l’espe-
rat fa no molts anys, en dotze països de la
Unió Europea, i l’última fase del procés
(el canvi físic de monedes i bitllets) s’ha
fet ràpidament, amb normalitat i interès
per part de la gent.

Queden tres camps en què s’ha de treba-
llar. En primer lloc cal simplificar el plan-
tejament de la política econòmica i
monetària a seguir amb l’euro. Tant abans
com després de l’adopció de la moneda
única hi ha unes normes de joc pel que fa
a alguns principis de política econòmica

dels països membres, com ara les restric-
cions al dèficit públic, concretats en els
Programes per l’Estabilitat i el Creixement,
i que porten a uns compromisos consen-
suats per part de cada estat. Però no són
vinculants, i és fàcil que un país en difi-
cultats decideixi -especialment si és prop
d’eleccions- no respectar-lo.

La dimensió internacional de l’euro és un
altre tema que per al Sr. Gasòliba encara
s’ha de millorar bastant. Per un costat, la
política econòmica la fixa un òrgan mul-
tipersonal, l’ECOFIN, cosa que no visua-
litza una voluntat clarament definida. A més,
l’euro no té més interlocutor a nivell inter-
nacional que el Sr. Duisenberg. No hi ha
un responsable polític de la moneda, i ni tan
sols té una veu pròpia dins dels grans orga-
nismes econòmics internacionals com l’FMI.

El tercer tema pendent ara és el Pla d’Ac-
ció dels Serveis Financers. Ja l’any 1998, a
la cimera de Cardiff, el Consell Europeu
reflexionà sobre què es faria amb els mer-
cats financers, un cop unificats el de béns
i de serveis, el de treball, etc. Per facilitar
també la circulació dels productes i dels
serveis financers, es busca una harmonit-
zació, amb l’establiment d’unes exigències
mínimes molt altes que donin les màxi-
mes garanties a tot inversor, col·loqui on
col·loqui els seus diners. Algunes de les
directives que s’han aprovat darrerament

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

La realitat de l’euro: efectes a les empreses 
i als ciutadans

són les que busquen que els pagaments
transfronterers tinguin el mateix cost que
els de dins d’un mateix estat.
El Sr. Ureta encetà la seva intervenció
dient que l’èxit en la implantació de l’eu-
ro ha estat causa bàsicament de dos fets:
per un costat, del fet que la gent l’ha sabut
acceptar i assimilar molt satisfactòriament;
i de l’altre, de l’esforç fet pel sector finan-
cer, en una forta inversió material,
informàtica i de preparació del personal,
comptant que a més el personal de fines-
treta ha hagut d’absorbir una àmplia part
de les operacions que abans la gent feia a
través dels caixers automàtics.

Dit això, exposà uns quants fets negatius
que ha observat durant aquest procés,
bàsicament centrats en dos aspectes. Pri-
mer, digué que la campanya informativa
que s’havia fet va sensibilitzar massa la
gent, que es va precipitar a canviar molt
ràpid la moneda i a acaparar la nova,
agreujant els problemes logístics. A més,
no es va dir que aquest canvi no era més
que el final d’un projecte molt més gran,
la Unió Econòmica i Monetària, que dóna
sentit al fet puntual del canvi físic de
moneda.

En segon lloc, i pel que fa a la part logís-
tica del canvi de moneda, criticà les res-
triccions que en alguns moments van tenir
bàsicament les PIME per a obtenir les
existències d’efectiu en euros que volien,
i denuncià l’existència d’un duopoli en la
distribució física de monedes i bitllets,
que ha de repercutir negativament en els
preus del servei.

Al final de la intervenció del Sr. Ureta es
va dirigir, com a periodista, als economis-
tes en general, dient que és necessari que
diguin quines són les variables clau per a
fer el seguiment de l’euro. Per exemple, a
partir d’ara, molt més important que les
dades d’inflació serà l’evolució de la pro-
ductivitat. És important definir aquestes
variables, per tal que els periodistes les
puguin transmetre a la gent i que tothom
les entengui tal com ara s’entén què és la
inflació, la taxa d’atur i els tipus d’interès.

Ramon Vallés i Fort
Col·laborador de la Comissió d’Economia

Financera

Una versió ampliada de la ressenya
està disponible a l’apartat de la Comis-
sió Financera del web del Col·legi
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L’Institut de Comptabi-
litat i Auditoria de
Comptes (ICAC) ha
sotmès a informació
pública la Norma Tèc-
nica d’Auditoria sobre

“Consideració del treball fet per auditoria
interna”. Per debatre la norma i, si s’es-
cau, enviar a l’ICAC els comentaris perti-
nents, la Secció del REA va fer un acte, el
passat 26 de febrer, en què va convidar el
president de l’Institut d’Auditors Interns
d’Espanys, el Sr. José Antonio Iturriaga
Miñón, a exposar els seus punts de vista,
hi va actuar com a moderador el presi-
dent del Comitè Directiu de la Secció, el
Sr. Miguel Antonio Pérez. 

El Sr. Iturriaga en la seva exposició va
manifestar la seva discrepància amb la
definició que la norma fa de la funció
d’auditoria interna: “activitat d’avaluació
establerta dins d’una entitat i concebuda
com un servei intern d’aquesta”. En la
seva opinió, hauria de recollir la definició
inclosa en les “Normes per a l’exercici
professional de l’auditoria interna” apro-
vades pel Consell d’Administració de
l’”Institute of Internal Auditors” IIA, que
van entrar en vigor el passat 1 de gener
de 2002. Aquesta és la següent: “Activitat
independent i objectiva d’assegurament i
consulta, la finalitat de la qual és aug-
mentar el valor i millorar les operacions

de l’organització. Ajuda que l’organitza-
ció acompleixi amb els seus objectius
mitjançant l’aplicació d’un enfocament
sistemàtic i disciplinat per avaluar i millo-
rar l’efectivitat dels processos d’ús de
risc, control i direcció”. Després d’expli-
car àmpliament el perquè dels diversos
conceptes inclosos en la definició, el Sr.
Iturriaga es va referir a les últimes
tendències del bon govern corporatiu
que afavoreixen un protagonisme més
gran de l’auditoria interna, que hauria de
ser recollit en la Norma Tècnica i indicar
que és el comitè d’auditoria de l’organit-
zació que en el seu si i en els seus objec-
tius ha d’establir les regles d’entesa i de
col·laboració entre auditoria interna i
externa.

Des del punt de vista dels auditors
externs, encara que es reconeix l’auto-
nomia i l’objectivitat que pot tenir la fun-
ció d’auditoria interna, segons estigui
ubicada en el nivell adequat dins de l’or-
ganització, si que es considera que no
pot assolir el mateix nivell d’inde-
pendència que es requereix de l’auditor
extern per emetre la seva opinió sobre
els comptes anuals. Per tant, quan l’au-
ditor extern pretengui utilitzar un treball
específic d’auditoria interna és la seva
obligació avaluar-lo i fer comprovacions
per confirmar que és adequat per als
seus objectius.

Gestió estratègica a
l’administració pública:
el quadre de comanda-
ment integral

L’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès va reu-
nir a un important grup
d’especialistes en gestió
estratègica a l’Adminis-
tració Pública, el passat

23 de gener d’enguany, en una jornada
que es va celebrar al Teatre Auditori d’a-
questa ciutat, amb una participació d’uns
300 assistents.

En aquestes conferències va participar
activament el Col·legi d’Economistes de
Catalunya, mitjançant la Comissió de
Comptabilitat de Gestió.

Cal destacar l’èxit de convocatòria i la
temàtica desenvolupada, ja que es van
tractar temes com quines són les moder-
nes tècniques de gestió en el sector
públic, què significa el quadre de coman-
dament integral com instrument de gestió
estratègica, quines són les experiències
en el sector públic a nivell mundial i la
seva comparativa amb les experiències en
el sector privat.

La jornada va comptar amb ponents de
primer nivell com Nils-Göran Olve, pro-
fessor de l’Escola d’Estocolm, Phil Wraith,
professor de la Universitat de Lancashire
– Anglaterra, Oriol Amat, catedràtic de la
Universitat Pompeu Fabra i president de
la Comissió de Comptabilitat del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, Alfonso
López Viñegla, professor de la Universitat
de Saragossa, Alberto Fernández Terrica-
bras, professor de l’IESE, i es va presentar
l’experiència real d’implantació a l’Ajunta-
ment de Sant Cugat del Vallès, per part de
l’interventor de la institució, Francesc
Carulla, i d’Enzo Martoglio, director de
l’empresa KD&P Solutions. D’altra banda
es va presentar també el llibre publicat
per AECA amb el títol “Noves eines de
gestió Pública: El Quadre de Comanda-
ment Integral”, per part dels seus autors
Antoni Mora Corral i Carlos Vivas, mem-
bres de la Comissió de Comptabilitat.

Tant a la presentació com a la cloenda,
el tinent d’alcalde de Promoció Econò-
mica i Hisenda de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, Martí García, va expres-
sar l’aposta que els municipis han de fer
per la innovació i la cultura del mesura-
ment sobre la base, pel que fa a la matè-
ria econòmica, de la millora de les
tècniques de programació i pressuposta-
ció, del control d’eficàcia en els grans
projectes d’inversió.

Implicacions de normativa a considerar 
del treball fet per l’auditor intern 
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Els problemes d’integració dels mercats financers
a Europa 

Directrices para 
la gestión y difusión
de información sobre
intangibles
El passat 13 de març es va presentar el lli-

bre “Directrices para la
gestión y difusión de
información sobre in-
tangibles (Informe sobre
capital intelectual)”.

Aquest llibre forma part del Projecte Meri-
tum on hi participen institucions de diver-
sos països europeus. L’acte va estar
organitzat per la Comissió de Comptabilitat
del Col·legi amb la col·laboració d’AECA
(Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas). Des de fa
uns anys, les dues entitats col·laboren
regularment a través del Fòrum de Comp-
tabilitat de Gestió AECA-Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. 

En l’acte varen participar els professors
Leandro Cañibano, catedràtic de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid i director
del projecte Meritum, Paloma Sánchez
catedràtica de la Universitat Autònoma de
Madrid i directora del projecte E*Know-
Net i Ignasi Casanovas, soci de Mazars i
catedràtic de la Universitat de Barcelona.
L’acte va ésser moderat per Oriol Amat,
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra
i president de la Comissió de Comptabi-
litat del Col·legi.

Els professors Cañibano i Sánchez varen
presentar els trets principals d’una metodo-
logia per a la mesura dels actius intangibles
de les empreses. Aquesta  metodologia
compta en l’actualitat amb una gran
acceptació i ja es utilitzada per empreses
de sectors diversos, com per exemple, el
BBVA i Unión Fenosa. 

Després d’aquesta presentació, el profes-
sor Casanovas va exposar des del seu
punt de vista quina és la perspectiva de
les empreses en relació amb la informa-
ció sobre els actius intangibles.

A l’acte hi varen assistir una seixantena
d’assistents i també va ser retransmès per
vídeoconferència a les seus del Col·legi
de Girona, Lleida i Tarragona. D’altra
banda, l’enregistrament de l’acte es pot
visualitzar a través de la pàgina web del
Col·legi.

La integració dels mer-
cats de valors europeus
no arribarà a curt termi-
ni. L’economista Blas
Calzada, president de la
Comisión Nacional del

Mercado de Valores (CNMV) des del pas-
sat mes de setembre, va pronunciar al
Col·legi d’Economistes una conferència el
21 de març sobre Els problemes d’integra-
ció dels mercats financers a Europa, dins
del FÒRUM D’ECONOMISTES EN MER-
CATS FINANCERS, i es va referir sense
embuts a les dificultats a què s’enfronta la
borsa única europea. Curt i ras: “La legis-
lació sobre els mercats de valors és molt
dispersa i els països amb més pes especí-
fic -Gran Bretanya i Alemanya- semblen
poc disposats a pactar”.

Tot i això, Calzada no va descartar la cons-
titució d’una plataforma única de contrac-
tació abans de l’any 2005. El primer pas en
aquest sentit és permetre que la UE es doti
d’una legislació paneuropea en matèria de
mercats financers, que s’hauria de desen-
volupar a partir de vuit directives sobre
aspectes com la utilització d’informació
privilegiada, la manipulació dels mercats,
les ofertes públiques d’adquisició d’ac-
cions i les comunicacions de les empreses.
El problema, segons Calzada, és que fins
ara només s’ha pogut desenvolupar un
reglament sobre el nou sistema comptable,

mentre que d’altres matèries no semblen
tenir una solució ràpida: “És preocupant
que no hi hagi prevista una directiva sobre
compensació i liquidació -un aspecte en
què les diferències entre països són espe-
cialment notables-, que no estigui clar com
es registrarà la propietat de les anotacions
en compte i que continuï havent dubtes
sobre la informació tècnica que hauran
d’aportar les empreses que cotitzen”.

A més, un cop estiguin aprovades les
directives, s’hauran de desenvolupar els
reglaments a través d’un comitè de repre-
sentants de cadascun dels països I això
implica un procés “massa llarg i carregat
de dubtes”, segons el supervisor del mer-
cat de valors espanyol. El desenvolupa-
ment de la legislació “planteja moltes
dificultats, bàsicament perquè cadascú
defensa la legislació del seu país, en espe-
cial britànics i alemanys”.

Malgrat tot, la borsa única podria ser “molt
beneficiosa” per a la Unió Europea. “El
creixement podria augmentar fins a mig
punt -segons el president de la CNMV- i
permetria un estalvi de costos evident,
però sobretot faria que les crisis fossin
més curtes i lleus”. Aquest darrer aspecte
és el fonamental, va dir, perquè la popu-
larització de la borsa fa que cada cop més
famílies confiïn els seus estalvis al mercat
de valors. “No s’entén l’euro sense una



legislació europea en matèria d’inversió;
això és el que s’ha de tirar endavant amb
més velocitat perquè un error podria per-
judicar la indústria de valors, que afecta a
milions de ciutadans europeus”.

Aquesta confrontació d’interessos va ser
també el centre de les crítiques del presi-
dent de la Borsa de Barcelona, Joan Hor-
talà, que va obrir el torn de preguntes
defensant les bondats que pot comportar
una borsa única. Hortalà va coincidir amb
el president del Col·legi d’Economistes,
Jordi Conejos, en el fet que la borsa única
i una legislació comuna “serien passos
importants com a element vertebrador del
nou espai econòmic en què s’ha convertit
Europa”.

Calzada va voler fer també de xartista i va
vaticinar un fort creixement del mercat de
valors a curt termini. “Tot i la crisi a la
borsa espanyola no han baixat els volums
de contractació, i en el moment en què
l’economia europea comenci a tirar del
carro, els creixements poden ser especta-
culars”, segons l’economista, que no va
deixar passar l’ocasió de comentar també
les novetats que aporta a aquest debat la
crisi del gegant nord-americà Enron. “El
fet que hi hagi una crisi de confiança deri-
vada dels enrons i les gescarteres entre els
inversors és greu, i demostra la importàn-

cia que continuen tenint els supervisors
per al normal funcionament de les bor-
ses”, va explicar. 

El quart president de la CNMV –després
de Luis Carlos Croissier, Juan Fernández-
Armesto i Pilar Valiente—va iniciar la
seva carrera professional al Ministeri de
Comerç que dirigia Alberto Ullastres al
1959, i ha estat durant 20 anys responsa-
ble del servei d’estudis de la Bolsa de
Madrid. Calzada, que també va dirigir
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a
final dels 70, és considerat un dels millors

analistes espanyols en matèria de mercats
financers, i la seva trajectòria li ha atorgat
una fama de persona independent que
diu allò que pensa sobre els mercats i no
es deixa emportar pel corrent dominant.
Així ho va demostrar al Col·legi: “No es
pot formar un comitè de tècnics per
desenvolupar la legislació paneuropea
sobre els mercats borsaris que, precisa-
ment, desconeixen els aspectes tècnics”. 

Claudi Pérez
Periodista
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Treballem en grup / Crònica

5 de febrer

Sessió temàtica sobre Problemàtiques espe-
cífiques de la deducció per dividends en
l’Impost sobre societats, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec del
Sr. Jaume Cornudella, assessor fiscal de
Landwell-Pricewaterhousecoopers. 

7 de febrer

Sessió sobre Valoració d’inventaris, orga-
nitzada per Economistes Auditors de Cata-
lunya, Secció del REA a Catalunya, a
càrrec del Sr. Agustín Checa, soci de BDO
Audiberia, i moderada pel Sr. David Mas-
sana, membre del Comitè directiu de la
Secció del REA a Catalunya. 

11 de febrer

Conferència sobre Cicle econòmic, cicle
borsari, a càrrec del Sr. Joan Carles Ureta,
president de Renta4 SVB, organitzada per
la seu del Col·legi d’Economistes a Girona.

12 de febrer

Conferència sobre Preus, fiscalitat, pro-
ducció, mercats... Els carburants novament
en el centre de la polèmica, organitzada
per la Comissió d’Economia Financera, a
càrrec del Sr. Javier Blas, periodista d’Ex-
pansión, del Sr. Josep M. Massanella,
director general de Meroil, i moderada
pel Sr. Xavier Segura, vicepresident de la
Comissió.

14 de febrer

Tertúlia sobre Eines per a la gestió del
coneixement: e-learning, organitzada pel
Grup de Treball d’Economia del Coneixe-
ment i que va anar a càrrec del Sr. Patrici
Scarpino, consultor de Gedas. 

18 de febrer

Inauguració dels Cafès mediambientals,
organitzats per la Comissió d’Economia del
Medi Ambient. La tertúlia va versar sobre
Agenda 21 de Catalunya i va anar a càrrec
del Sr. Jordi Rodó, director del Consell Asses-
sor per al Desenvolupament Sostenible.

19 de febrer

Sessió temàtica sobre Aspectes fiscals d’I+D
innovació tecnològica, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec del
Sr. Àngel Sáez, economista assessor fiscal. 

Crònica d’activitats realitzades
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20 de febrer

Assemblea d’Economistes Auditors de
Catalunya, Secció del REA a Catalunya per
a l’aprovació del pressupost tancat de l’e-
xercici 2001. 

21 de febrer

Conferència sobre Gestió de risc de crèdit a
clients,a càrrec del Sr. David Jarque, direc-
tor d’Unitat de Risc de Cogesa, i del Sr.
Marcelino Moneo, sotsdirector d’opera-
cions de Mapfre Caucion i Credito, organit-
zada per la seu del Col·legi d’Economistes
de Catalunya a Girona. 

26 de febrer

Sessió sobre Implicacions de normativa a
considerar del treball realitzat per l’auditor
intern, organitzada per Economistes Audi-
tors de Catalunya, Secció del REA a Cata-
lunya, a càrrec del Sr. José Antonio Iturriaga,
president de l’Institut d’Auditors Interns
d’Espanya i moderada pel Sr. Miguel Anto-
nio Pérez, president del Comitè directiu de
la Secció del REA a Catalunya (més infor-
mació a l’apartat Ressenyes d’actes del
Col·legi, a la pàgina 39).

28 de febrer

Sessió sobre Eines per a la gestió del conei-
xement: gestió documental,organitzada pel
Grup de Treball d’Economia del Coneixe-
ment, va anar a càrrec del Sr. Ferran Díaz,
consultor de Gedas, del Sr. Valentí Martí,
consultor freelance, i va moderar el Sr. Julià
Manzanas, economista consultor de Gedas. 

4 de març

Conferència sobre La presidència espanyo-
la de la UE: reptes i oportunitats, organitza-
da per la Comissió d’Economia Financera,
a càrrec del Sr. Pere Esteve, diputat al Par-
lament Europeu i president de la Fundació
Ramon Trias Fargas, i del Sr. Joan Clavera,
catedràtic d’Economia Aplicada i degà de
la Facultat de Ciències Econòmiques de la
UAB, i va moderar el Sr. Xavier Ferrer,
secretari de la Comissió. 

Sessió sobre Novetats fiscals 2002,organit-
zada per la seu del Col·legi d’Economistes
de Catalunya a Girona i que va anar a
càrrec del Sr. Juan Robleda, cap de serveis
tributaris estatals de l’AEAT a Girona. 

7 de març

Conferència amb el títol L’Institut Català de
la Salut: una organització al servei del ciu-
tadà, organitzada per la Comissió d’Econo-
mia de la Salut i que va anar a càrrec de la
Sra. Alícia Granados, directora general de
l’Institut Català de la Salut. L’acte va estar
presentat pel Sr. Joan B. Casas, president
de la Comissió, i moderat pel Sr. Xavier
Ruiz, metge i membre de la Comissió. 

11 de març

Reunió del plenari de la Comissió d’En-
senyament.

12 de març

Sessió temàtica sobre Comentaris a sentèn-
cies i resolucions en matèria tributària,
organitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals i que va anar a càrrec del Sr. Jorge
Martínez-Aguado, advocat i economista
assessor fiscal. 
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13 de març

Acte de presentació del llibre Directrices
para la gestión y difusión de información
sobre intangibles (informe sobre capital
intelectual), organitzat per la Comissió de
Comptabilitat i que va anar a càrrec del
Sr. Leandro Cañibano, catedràtic de la
Universitat Autònoma de Madrid i direc-
tor del projecte MERITIUM, de la Sra.
Paloma Sánchez, catedràtica de la Univer-
sitat Autònoma de Madrid i directora del
projecte E*KNOW-NET, i del Sr. Ignacio
Casanovas, soci de Mazars. L’acte va estar
moderat pel Sr. Oriol Amat, president de
la Comissió. 

14 de març

Edward Bannerman and Heather Grabbe,
Centre for european reform Experts, pre-
sented short policy brief based around
their forthcoming working paper – The
Barcelona Scorecard: the status of econo-
mic reform in the EU-25.

Sessió sobre Eines per a la gestió del conei-
xement: intranets, organitzada pel Grup
de Treball d’Economia del Coneixement i
que va anar a càrrec del Sr. Julià Manza-
nas, economista consultor de Gedas. 

15 de març

Inauguració de la nova seu de Tarragona a
càrrec del conseller de Sanitat, Hble. Sr.
Eduard Rius, del degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, Sr. Jordi Conejos,
i del Sr. José Luis García Delgado, rector
de la Universitat Menéndez Pelayo. 

18 de març

Tertúlia dels Cafès mediambientals sobre
Les oportunitats empresarials del Medi
Ambient,organitzada per la Comissió d’E-
conomia del Medi Ambient i que va anar
a càrrec del Sr. Víctor Macià, director de
CEMA. 

Participació del vicedegà, Sr. Artur Saurí,
en la Taula rodona Què esperen les
empreses dels llicenciats en Economia?,
organitzada per la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la UB.

19 de març

Assemblea ordinària de col·legiats.

20 de març

Fòrum intern sobre Infraestructures de
transport i desenvolupament econòmic: el
cas de Catalunya i les regions capdavante-
res europees, organitzat per la Comissió
d’Economia Territorial i Urbana, a càrrec
del Sr. Àlvar Garola, economista. 
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21 de març

Dinar-col·loqui sobre Els problemes d’in-
tegració dels mercats financers a Europa,
amb la participació de l’Excm. Sr. Blas Cal-
zada, president de la Comissió Nacional
del Mercat de Valors. La coordinadora de
l’acte, organitzat pel Fòrum en Mercats
Financers, va ser la Dra. Montserrat Casa-
novas, secretària de la Junta de Govern.

3 d’abril

Conferència sobre El Garraf: una reflexió
estratègica, organitzada per la Comissió
d’Economia Territorial i Urbana que va
anar a càrrec del Sr. Pere Lleonart i del Sr.
Àlvar Garola, de Gabinet estudis econò-
mics, i que va moderar el Sr. Joan Ràfols,
president de la Comissió. 

4 d’abril

Sessió organitzada a la seu del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya a Girona sobre
Campanya de renda 2001,que va anar a càrrec
de la Sra. María Bento Ibáñez, cap de ser-
vei IRPF i liquidacions de l’AEAT de Girona. 

8 d’abril

Taula rodona sobre L’ètica en l’administració
d’empreses. Què cal fer per evitar situacions
com el cas ENRON?, organitzada pel Comitè
de Normativa i Ètica Professional, que va
comptar amb la presència del Sr. Oriol
Amat, economista catedràtic de la UPF que
va introduir el tema i els components de la
taula Sr. Antoni Argandoña, professor de
l’IESE i president del CNEP, Sr. Emili Giro-
nella, economista auditor, i Sr. Jordi Goula,
economista i periodista. Va moderar l’acte el
Sr. Marçal Tarragó, vocal del CNEP. 

9 d’abril

Tertúlia organitzada per la Comissió d’Asses-
sors en la Creació d’Empreses sobre Posta en
marxa de sistemes informàtics en les empre-
ses,a càrrec del Sr. Joan Graell, economista. 

Sessió temàtica sobre Problemàtica de la
recaptació tributària.Derivació de responsa-
bilitat, organitzada per la Comissió d’Asses-
sors Fiscals i que va anar a càrrec del Sr.
Luis Atienza Alarcón, cap de la Unitat regio-
nal de Procediments especials de l’AEAT. 
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Activitats realitzades per l’Aula d’Economia (9/2 al 12/4)

Nom del curs Data d’inici Durada Professorat

Curs de consolidació comptable 13/02/02 40 h Joaquim Rabaseda, economista.
Catedràtic del Departament d’Empresa de la Universitat 
de Girona

Comptabilitat financera. Cicle inicial 13/02/02 60 h

Lideratge i motivació d’equips de treball 14/02/02 21 h Mercè Sala, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials
per la UAB. Presidenta de l’FPC
José Antonio Lavado, llicenciat en Psicologia per la UAB.
Consultor associat senior de Watson Wyatt
José Luis Portabales, advocat. Graduat Social. 
Diplomat en Direcció de Personal per ESADE. 
Director de Recursos Humans del grup CELSA.
Francesc Beltri, consultor-soci de CDI consultor. Psicòleg i
MBA en Desenvolupament Organitzacional

Gestió tributària i mercantil bàsica 15/02/02 30 h Ferran Martínez, economista. Assessor fiscal
César Vericat, economista, gestor administratiu
Margarita Crous, economista. Assessora fiscal

Empresa familiar: direcció estratègica i planificació de la successió 18/02/02 16 h Albert Guasch, economista. Soci director 
d’Stratus Management Consultants, codirector de Bts 
i president del Hidden Leadership Institute

Instruments econòmics per a la millora ambiental 18/02/02 30 h Coordinadora: Amelia Díaz, profesora titular d’Hisenda
Pública. Universitat de Barcelona

Gestió laboral 19/02/02 60 h César Vericat, economista, gestor administratiu

Tractament de l’empresa familiar en l’Impost sobre el Patrimoni 21/02/02 3,5 h Armand Fernández, inspector de tributs del Departament
i en l’Impost sobre Successions i Donacions d’Economia i Finances. Generalitat de Catalunya

La responsabilitat dels administradors 25/02/02 4,5 h Jaume Brosa, advocat, soci de Pedro Brosa & Asociados.
Departament Mercantil
Elisa Escolà, doctora en Dret per la UB, 
advocada de Pedro Brosa & Asociados. Departament Penal
Miguel Albasanz, advocat. Departament Laboral 
de Pedro Brosa & Asociados

Models de costos ABC iABM 05/03/02 24 h Antoni Baron, economista. Màster en Direcció i Administració
d’Empreses. Soci director d’Assistant Group

Aprofundiment en el risc bancari 05/03/02 18 h Josep Correcher, Pere Guinjoan, Jordi Ibern,
Margarita Pérez, analistes financers

Avaluació d’inversions ambientals 05/03/02 30 h Coordinador: Camil Lluch, professor del Departament 
d’Economia Aplicada del CDES. Abat Oliva. UB

Curs de fiscalitat de l’empresa 11/03/02 33 h Àngel Segarra, economista, assessor fiscal
Joan de Figarolas i Jordi Rovira, advocats. Assessors fiscals

Actualització tributària. Novetats fiscals per al 2002 21/03/02 4 h Àngel Blesa, economista, assessor fiscal

Control de risc de crèdit en entitats financeres 22/03/02 4 h Ramón Trias, economista. President i director general 
AIS-Aplicaciones de Inteligencia Artificial, SA
Ramón Dalmases, director de Gestió de Risc de Crèdit. La Caixa

Curs de control de gestió. Control pressupostari 02/04/02 58 h Jordi Casals, soci de Faura-Casas Auditors Consultors
Joaquim Catalán, economista i advocat. 
Soci. Director de Qualitat de Pedro Brosa & Asociados
Salvador Vercher, economista. Consultor d’empreses. 
Professor associat de la Universitat de València

Avaluació econòmica de riscos ambientals 02/04/02 30 h Coordinador: Pere Riera, professor del Departament 
d’Economia Aplicada de la UAB

Economia de l’aigua 03/04/02 30 h Coordinador: Oscar Alfranca, professor Universitat 
Politècnica de Catalunya

Empresa familiar: direcció estratègica i planificació 08/04/02 16 h Albert Guasch, economista. Soci director d’Stratus Mana-
gement Consultants, codirector de Bts i President de Hid-
den Leadership Institute



10 d’abril

Acte de presentació del llibre Retrats de
família sobre fons de trèvols (Premi Sant
Joan Caixa de Sabadell 2001), organitzat
per la Junta de Govern del Col·legi i que
va anar a càrrec del Sr. Lluís Argemí,
catedràtic d’Història del Pensament
Econòmic de la UB, i de l’autor del llibre
Sr. Lluís Barbé. 

Documents de treball a disposició 
dels col·legiats

En aquest període s’ha posat a disposició dels membres del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya la següent documentació que podeu trobar a la pàgi-
na web del Col·legi, a l’apartat corresponent:

– Documentació aportada pel Sr. Jaume Cornudella, amb motiu de la sessió
temàtica sobre Problemàtiques específiques de la deducció per dividends
en l’Impost sobre societats del passat 5 de febrer organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Jordi Rodó, amb motiu de la tertúlia sobre
L’agenda 21 del passat 18 de febrer organitzada pels Cafès mediambien-
tals de la Comissió d’Economia del Medi Ambient.

– Documentació aportada pel Sr. Àngel Sáez, amb motiu de la sessió temàtica
sobre Aspectes fiscals d’I+D innovació tecnològica del passat 19 de febrer
organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr. Víctor Macià, amb motiu de la tertúlia
sobre Les oportunitats empresarials del Medi Ambient del passat 18 de
març organitzada pels Cafès mediambientals de la Comissió d’Economia
del Medi Ambient.
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e-tesorería
Autors: 
Montserrat Casanovas, Alfons Fernández

Editorial:
Ediciones Gestión 2000; Barcelona 2001

La gestió de tresore-
ria té avui en dia una
importància creixent
dins la gestió finan-
cera a curt termini.

Aquest llibre explica
les tècniques més
modernes i eficaces
de gestió de tresore-

ria com també les tendències més recents,
fent especial menció a l’aplicació de les
noves tecnologies.

En aquest sentit, analitza en profunditat la
banca electrònica, la facturació electrònica
i els sistemes informàtics experts en gestió
de tresoreria.

La economía 
por sectores 2001
Editorial:
Fira de Barcelona; Barcelona 2001

Globalización, mun-
dialización, zona euro,
economía mundial,
competitividad, estos
conceptos forman
parte del vocabulario
cotidiano de la pobla-
ción de los países
desarrollados, tanto de
líderes políticos, como

de empresarios, financieros, profesionales,
medios de comunicación o la gente de a pie.
Se viven momentos de grandes cambios, de
grandes iniciativas, de fuertes movimien-
tos político-sociales de ámbito mundial que
inciden directamente sobre la economía.

Ante todo ello, los sectores que configu-
ran las economías de los países se amol-
dan o se tambalean al ritmo de estos
cambios. Cuando la economía mundial se
sumerge en expectativas de crisis o de
gran dinamismo, cada sector reacciona a
la situación y lo hace según sus caracte-
rísticas, su estructura, su peso. Y los sec-
tores de nuestra economía, la española, se
mueven también en este escenario mun-
dial. Y especialmente en uno más cerca-
no: el de la Unión Europea, mercado que
está iniciando su trayectoria con la mone-
da única. Estamos ya en el mercado euro.

Mercado único donde cada país, donde
cada sector, es importante. Los intercambios
en la zona euro se ampliarán y multiplica-
rán, lo que provocará situaciones provecho-
sas para todos los sectores económicos.

Y en este libro se resumen estos sectores
de nuestra economía. Los que contribu-
yen a nuestra posición en el mercado
único europeo y en el mercado mundial.
Se presentan datos e información de estos
sectores que permiten tener un conoci-
miento sólido de la economía. El objetivo
de “La economía por sectores” es prepa-
rarnos para estar preparados, informarnos
para estar informados. Conocer nuestro
entorno económico. Crear un valor añadi-
do para ser más competitivos.

Novetats CISSPRAXIS
Autor: David H. Maister

Las dos obras EL ASESOR PROFESIONAL
y DIRIGIR UN DESPACHO PROFESIONAL
vienen precedidas por un éxito, no sólo
de ventas, sino por la exitosa aplicación,
por parte de empresas de otros países, de
los métodos propuestos en sus páginas.

David H. Maister es el experto interna-
cional más reconocido en el ámbito de la
gestión de despachos profesionales. Tra-
baja como consultor en todo el mundo, y
ha ayudado a despachos profesionales de
todo tipo a enfocar sus negocios a sus
clientes y a llevar a cabo una gestión
empresarial específica de este tipo de fir-
mas profesionales.

El asesor profesional 
El Valor de cuidar de
sus Empleados, sus
Clientes y su propia
Carrera” aborda, a
modo de guía prácti-
ca, desde cómo
desarrollar la estrate-
gia más adecuada
para triunfar en su
carrera hasta cómo

ofrecer, medir y perfeccionar un servicio
profesional, optimizando la rentabilidad
de cada una de las tareas que le encargan
sus clientes.

Dirigir un despacho
profesional

Es una propuesta de
gestión empresarial
aplicable a su propio
negocio que se cen-
tra no sólo en una
visión estratégica
sino también en los
aspectos más prácti-
cos para que los des-
pachos profesionales

se diferencien frente a sus competidores.

Con la singular capacidad de combinar lo
académico y lo práctico, David H. Maister
nos ofrece unas obras en forma de aseso-
ramiento creíbles, estimulantes y, lo que
es más importante, con una utilidad ya
demostrada. 

Novetats de l’Hemeroteca

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:

– Llicenciats en Econòmiques, Dret, 
Empresarials i Graduats Socials.
– Assessories en funcionament 
– Corredories d’Assegurances

Per a més informació:
Tel.: 972 67 41 77 Fax: 972 67 38 10

central@tax.es www.tax.es



• 13 de maig 16.30 h Sala 
Seminari sobre la Llei de Protecció de Dades d’Actes

• 15 de maig 17.30 h Aula 1
Seminari sobre valoració d’empreses

• 16 de maig 09.30 h Aula 1
Gestió per procesos

• 16 de maig 18.00 h Aula 2
Gestió de crèdit a clients

• 23 de maig 18.00 h Aula 1
Principis i normes comptables espanyoles

versus normes internacionals de comptabilitat (IAS)

• 23 de maig 19.00 h 2n 6a
Curs de control i auditoria interns

• 27 de maig 16.30 h Sala 
Nous indicadors de gestió. Balanced Scorecard, EVA d’Actes
(Valor Econòmic Afegit), indicadors de capital intel·lectual

• En preparació
Nous productes d’enginyeria financera

• En preparació
Fiscalitat de productes financers

• 14 de maig 19.00 h Sala 
Cicle: “Com crear empreses rendibles” de Juntes
Títol: “Iniciatives per acostar els estudiants al món de l’empresa”

Ponent: José Luis Pérez Santamaría

• 13 de maig 18.30 h Sala 
Cafès mediambientals de Juntes

• 28 de maig 14.15 h Sala 
“Diferents models de fer banca a Espanya i Europa” d’Actes

• 30 de maig 19.00 h Sala 
“Casos pràctics d’auditoria” de Juntes

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

Agenda maig
ORGANITZA DIA HORA LLOC

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ 
D’ASSESSORS 
EN LA CREACIÓ
D’EMPRESES

COMISSIÓ
D’ECONOMIA
DEL MEDI AMBIENT

FÒRUM 
ECONOMISTES 
EN MERCATS 
FINANCERS

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

CA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de Catalunya
Secció del REA a Catalunya

CA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA
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Tauler d'anuncis
ASSESSORIA EN EXPANSIÓ,

compra cartera de clients. 

Zona Badalona

Tel. 933 942 600

Advocats lloguen despatx 
a economista/gestor fiscal comptable.

Zona cèntrica. Bones condicions

Interessats: 
Apartat de correus 31040 AP 08030

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


