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n les pàgines centrals d’aquest Informatiu trobareu el text íntegre del document  Model
de Futur per a Catalunya. Reflexions i propostes del Col·legi d’Economistes de Catalunya que fou
lliurat el passat 16 de maig al conseller en cap, Hble. Sr. Artur Mas, en el transcurs d’un dinar amb
membres de la Junta de Govern i d’altres col·legiats.

Aquest document té el seu origen el passat mes de febrer quan la Generalitat de Catalunya va con-
vocar una reunió amb els agents socials i econòmics més representatius de Catalunya, i on el
Col·legi d’Economistes de Catalunya va ser l’únic col·legi professional convidat. Com a conse-
qüència d’aquesta reunió la Generalitat de Catalunya, va encarregar al Col·legi que li revisés el
document de diagnosi de l’economia catalana i, conjuntament amb la resta d’entitats que varen
participar en la reunió, que li féssim arribar les nostres reflexions i propostes sobre el present i el
futur de Catalunya.

El nostre Col·legi, mitjançant la seva Secretaria Econòmica, va efectuar la revisió del document de
diagnosi i va endegar una iniciativa consistent en fer participar a un gran nombre d’economistes
experts en diverses matèries per tal que l’opinió que finalment resultés, fos un reflex de les diver-
ses postures i opinions dels economistes a Catalunya. 

No només el nostre Col·legi s’està posicionant favorablement en la generació d’opinió sobre eco-
nomia general, sinó que també ens estem posicionant i som valorats en aspectes més professio-
nals, com és la reforma de la Llei concursal, la Reforma de la Llei de renda i, recentment, les
modificacions en l’Impost de societats introduïdes en la Llei d’acompanyament que, com a resul-
tes del document generat per la Comissió d’Assessors Fiscals del nostre Col·legi, el subdirector
general de l’Impost sobre persones jurídiques, Sr. Rafael Cosín, va participar en un acte obert d’a-
questa Comissió i va explicar quins són els criteris de l’administració. 

En aquest INFORMATIU també trobareu el resultat de l’enquesta Situació econòmica (Primavera
2002) que s’ha dut a terme del 10 al 30 de maig i els resultats de la qual van ser presentats en
roda de premsa el passat dimarts 11 de juny, amb gran acceptació per part dels diferents mitjans.

Aquesta és la tercera enquesta que us enviem, i la segona corresponent a l’any 2002, per tal de saber
quina és la vostra opinió en relació a l’economia catalana i espanyola i sobre altres qüestions d’ac-
tualitat amb la finalitat que el Col·legi d’Economistes de Catalunya pugui manifestar-se sobre temes
d’interès general i aconseguir, entre tots, que aquestes enquestes siguin un indicador important i sig-
nificatiu dels economistes catalans en relació a l’economia catalana i espanyola. D’aquesta enquesta
sols voldria ressaltar que hi heu participat 558 col·legiats, 9,8% del cens, fet que representa, si com-
parem amb les anteriors enquestes, que la vostra participació s’ha incrementat significativament.

El proper 7 de novembre tindrà lloc la setena edició de la Jornada dels Economistes. La Jornada dels
Economistes és l’acte d’especial referència del nostre Col·legi que aglutina i difon la importància de
la nostra professió i que, en aquests darrers sis anys, s’ha consolidat com un dels esdeveniments més
importants de la societat catalana, tant pel nombre d’assistents i del prestigi dels ponents i panelis-
tes que hi participen, com per l’actualitat i la importància dels temes que s’analitzen.

Com cada any la Jornada dels Economistes tractarà a fons un tema de màxima transcendència per a
l’economia del país que, a més, és el que dóna títol a la Jornada:  “Empreses i Empresaris en el segle
XXI”. En les anteriors edicions de la Jornada dels economistes ha quedat reflectida la preocupació
dels economistes de Catalunya per tractar la incidència sobre la nostra economia del nou marc
econòmic que ha propiciat la globalització, les noves tecnologies o l’euro. Enguany hem volgut aga-
far com a referent l’empresa i els empresaris, per tal d’estudiar com s’han d’adaptar al nou entorn.
En les dinou sessions que configuren la jornada dels economistes, 16 sessions simultànies (vuit al
matí i vuit a la tarda) a Barcelona i 3 sessions organitzades a les seus territorials, Tarragona, Lleida i
Girona, conjuntament amb les Universitats respectives uns dies abans, hem hagut de seleccionar els
aspectes que hem cregut més importants: factor treball i tecnològic, la transparència de la informa-
ció econòmica, el sistema financer i les empreses, la responsabilitat social de l’empresa, etc.

Finalment dir-vos que per a la Inauguració de la Jornada hem convidat a SAR el Príncep d’Espanya,
i que la conferència inaugural la realitzarà el Sr. Josep Oliu, president del Banc Sabadell.

Després de la Jornada dels Economistes, com cada any, tindrà lloc el Sopar dels Economistes on
aprofitarem per lliurar els guardons dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de
Catalunya del nostre Col·legi i commemorar els col·legiats que fa 25 anys que ho són.
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En els títols d’anteriors edicions de la Jor-
nada dels Economistes quedà reflectit la
preocupació per tractar la incidència sobre
la nostra economia del nou marc econòmic
conformat per la globalització, les noves
tecnologies o l’euro. Lògicament abordàrem
el paper de l’empresa en aquests nous
entorns. Enguany, però, hem volgut inver-
tir els termes i partir de l’empresa i dels
empresaris, com a unitat competitiva bàsica
que són de la nostra economia, per tal d’es-
tudiar com s’han d’adaptar al  nou entorn,
el qual per simplificar anomenem  el segle
XXI. El tema és immens i lògicament no pot
ser tractat en un sol dia, per més que mul-
tipliquéssim el nombre de tallers de treball.
Hem hagut per tant de seleccionar per tal
de poder fer un tractament adequat dels
aspectes escollits en les setze sessions que
com ja és tradicional integren la Jornada.

Un tema que es tractarà en la Jornada és el
del factor treball, des de dos punts de vista,
primer com a capital humà, acumulat en
l’empresa en bona part  a través de la for-
mació, la qual és per tant un element clau
en la capacitat  innovadora de les empre-
ses, i en segon lloc en relació a les noves
formes que es contemplen de participació
dels treballadors en les empreses. Un altre
grup de temes està constituït pel factor tec-
nològic. D’una banda, en un món globalit-
zat, la competitivitat dels països es basa en
la capacitat per generar nous coneixements
i saber-los transformar en nous i millors
productes i serveis, i resulta interessant
conèixer els fluxos del mercat tecnològic,
els quals ens mostren on es genera i on es
captura el valor afegit que aporta l’aplica-
ció dels nous coneixements. D’una altra, la
tecnologia de la informació, la capacitat de
la qual per modificar l’operatòria de les
nostres empreses tot just ha començat, ha
portat a un taller sobre l’empresa en xarxa.

Dos altres tallers corresponen al tema del
sistema financer i les empreses. Un fa
referència a la carència tradicional del siste-

ma financer per atendre les necessitats de
recursos propis de les PIME i concretament
tracta sobre l’aportació d’aquests recursos
per a la creació d’empreses innovadores
amb potencial de creixement. En l’altre, es
presenta el recurs de les empreses al mercat
de capitals, dins de l’impuls que la intro-
ducció de l’euro ha suposat per a la intensi-
ficació del fenomen de la desintermediació.

El tema de les relacions entre empresa i
societat és objecte de tres tallers. En el pri-
mer, hom parteix que les empreses contri-
bueixen decisivament en la configuració
de la societat i que no es pot separar l’ac-
tuació econòmica de la social de l’empre-
sa. D’aquí que la seva capacitat innovadora
no ha de ser només en termes de tecnolo-
gies, productes i serveis, sinó també en els
terrenys institucional, dels valors i de les
actituds.  Un altre taller tracta d’un aspecte
concret de la implicació de l’empresa en la
societat, la seva activitat filantròpica. En el
tercer, s’aborda la conciliació de l’econo-
mia amb el medi ambient, concretada, en
el cas de l’empresa, en l’ecoeficiència, és a
dir, la producció de béns i serveis mentre
es redueix progressivament l’impacte
ecològic i la intensitat de l’ús de recursos.

Una altra agrupació de tallers la podem fer
en relació al tema de la informació de l’em-
presa a l’exterior. Un respon a la preocu-
pació generada per les darreres crisis
financeres d’empreses, en les quals ha
entrat en qüestió l’actitud fins ara dominant
que el capitalisme no necessita regulacions
i que la sanció del mercat és suficient per
assegurar l’eficiència global del sistema. Un
altre taller incideix en el dèficit d’informació
que hi ha sobre els factors que creen valor
en les empreses. Calen indicadors d’aquests
factors que permetin que els mercats finan-
cers no s’hagin de basar només en dades
financeres a curt termini.

Hi ha finalment cinc tallers més els quals per
la dificultat d’agrupar-los els presentarem de

manera individual. El comerç exterior és l’ob-
jecte d’un d’ells, i està dedicat a exposar l’è-
xit i els reptes del comerç exterior català en la
globalització de l’economia, en la qual la idea
de mercat domèstic comença a deixar de tenir
sentit. Un altre taller tracta de les fusions d’em-
preses. És evident que l’ampliació del mercat,
tant de la mà de l’euro com de la globalit-
zació, reclama una adaptació de la dimensió
de les empreses, assolible a través d’aliances,
fusions o adquisicions, una estratègia de tota
manera no exempta de dificultats. La fiscali-
tat empresarial és el contingut d’un altre taller,
quant a eina de competitivitat de les empre-
ses en l’àmbit europeu i mundial. En aquest
sentit, es comparen els nostres impostos
sobre societats,  impostos indirectes i la fisca-
litat de l’empresa familiar  amb els països del
nostre entorn, així com la postura comunità-
ria. En un altre taller es tracta el tema de la
resolució de conflictes en l’àmbit mercantil,
a través de la mediació, una institució desco-
neguda fins no fa massa, que consisteix en
un procés extrajudicial i voluntari, pel qual un
tercer neutral facilita el diàleg i ajuda a arri-
bar a un acord. Per últim, hi ha un taller sobre
economia de la salut, en el qual es tracten les
oportunitats empresarials en el món sanitari,
derivades de plantejar-se formes alternatives
en l’atenció a la població, que sense qüestio-
nar el Sistema Nacional de  Salut, superin el
debat públic i privat i ajudin a augmentar
l’eficiència i la qualitat del sistema sanitari.  

La Jornada, però, com en anys anteriors
tindrà també sessions a les seus territorials
del Col·legi a Girona, Lleida i Tarragona.
La de Girona es dedicarà a la Localització
i deslocalització d’empreses, la de Lleida a
Economia i esport i la de Tarragona a La
responsabilitat social de l’empresa. Aques-
tes tres sessions tindran lloc les dues pri-
meres a les respectives universitats i la
tercera a la seu del Col·legi a Tarragona.  

Artur Saurí
Director tècnic 

de la Jornada dels Economistes 2002
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Transparència de la informació
econòmica de les empreses

Coordinador:
Sr. Xavier Adserà, conseller delegat
del Grup Financer Riva y García

El govern de la empresa és un dels aspectes
que la comunitat financera més ha estat
debatent en els darrers temps. A la necessà-
ria exigència de transparència per part dels
inversors, s’ha afegit l’esclat d’escàndols com
el cas Enron o BBVA que han fet més palesa
la necessitat de transparència i claredat en els
criteris empresarials. La manera més eficient
d’exigir a les empreses unes regles clares del
joc és mitjançant la introducció, en la valora-
ció de les companyies, del seu nivell de con-
trol i de transparència vers els inversors.

En aquesta sessió, es debatran aspectes com
la necessitat de consellers independents en
les grans corporacions, la importància de
comissions específiques de supervisió i con-
trol, el grau de compliment dels codis de
comportament i fins a quin punt s’ha de dei-
xar que sigui el mercat qui jutgi el seu com-
pliment, o bé, si aquest és un aspecte que
cal que sigui regulat per la normativa legal.

Farà la introducció el Sr.Aldo Olcese, pre-
sident de l’Instituto Español de Analistas
Financieros, qui ens explicarà quin ha de
ser el paper de l’analista en els mercats
financers moderns, analitzant, no tan sols
els aspectes de negoci de les companyies,
sinó també aquells aspectes relatius al
tipus de govern de les empreses.

Per tot això comptarem amb la presència
del Sr.Antoni Brufau, president de Gas Natu-
ral, que ens explicarà com es veuen, des de
l’òptica d’un gestor, les receptes que avui es
donen per tal de tenir un bon govern.

Ens acompanyarà també el Sr. Miquel Trias,
catedràtic de Dret Mercantil d’ESADE, que
ens farà una exposició de tots aquells aspec-
tes legals en la matèria. Especial importàn-
cia tindrà la seva opinió quant al grau de
necessitat d’una reglamentació més estricta.

El Sr. Miquel Campaner, d’SP Morrow, ens
farà la presentació d’un estudi en el qual
s’analitza el grau de compliment del “Códi-
go Olivencia” en les empreses que formen
l’Ibex-35 del nostre mercat de valors

Per presidir la sessió s’ha convidat a l‘Excm.
Sr. Blas Calzada, president de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

La relació entre empresa i
societat: el repte de l’empresa
del segle XXI

Coordinador:
Sr. Josep M. Lozano, director 
de l’Institut Persona, Empresa 
i Societat d’ESADE

En els darrers anys, la qüestió de la res-
ponsabilitat social ha ocupat progressiva-
ment un espai rellevant en l’agenda
empresarial. El debat sobre el Llibre Verd
de la Comissió Europea n’ha estat una
mostra fefaent. Avui la responsabilitat
corporativa no es redueix a les conse-
qüències del que les empreses fan, sinó
que es refereix a la manera com les
empreses se situen i actuen en el seu
entorn. La responsabilitat social corpora-
tiva es reflecteix en els valors i en els cri-
teris que orienten les empreses en totes
les seves relacions.

Això és així perquè reconeixem a l’em-
presa com a actor social. L’empresa no té
una actuació social afegida a una actuació
econòmica, que complementa. Tota la
seva actuació és susceptible de ser valo-
rada, alhora, en termes econòmics i
socials, perquè les empreses contribuei-
xen de manera decisiva a la configuració
de la societat. Aquesta és l’autèntica raó
que dóna sentit als plantejaments del tri-
ple bottom line, a les noves formes d’au-
ditoria social o a les noves propostes
d’accountability.   

Per això cal anar més enllà i passar a par-
lar en termes d’innovació social. Es tracta
de parlar no tan sols de les conseqüències
del que les empreses fan, sinó d’allò que
volen fer i d’allò que volen contribuir a
construir. Perquè la innovació empresarial
que ens fa falta avui no es refereix tan sols
a tecnologies, productes, serveis o proces-

Fiscalitat empresarial 
com a eina de competitivitat
de les empreses en l’àmbit
europeu i mundial

Coordinador:
Sr. Jordi Arqués, Cuatrecasas

En aquesta sessió s’analitzarà, en primer
lloc, l’actual Impost sobre Societats, i s’a-
bordarà la relació de l’impost espanyol,
amb allò que s’aplica en els països del
nostre entorn, quins són els beneficis fis-
cals previstos a la normativa espanyola en
matèria d’R+D i la internacionalització de
l’empresa espanyola. També està previst
estudiar quina és la  postura comunitària
en relació a aquest impost: l’harmonitza-
ció en l’Impost sobre Societats a la Unió
europea; les mesures previstes per evitar
la doble imposició.  Finalment parlarem
del nivellament dels tipus de l’Impost
sobre Societats amb els de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques.

En segon lloc es parlarà de les diferències
de l’empresa familiar respecte d’altres
tipus d’empresa. Els poblemes derivats de
la tinença i transmissió de l’empresa fami-
liar: perspectives de futur en l’Impost
sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Suces-
sions i Donacions. Panoràmica europea
pel que fa a la tributació de l’empresa
familiar, així com l’efecte dels tipus
màxims de l’IRPF i el límit conjunt de les
quotes de l’IRPF i l’IP sobre la competiti-
vitat de les empreses. 

Finalment hi haurà un tercer tema que es
tractarà en aquesta sessió en relació a la
imposició indirecta i les seves fórmules de
declaració. Els impostos indirectes esta-
tals, autonòmics i locals, i el seu efecte en
l’atracció d’empreses.

Per parlar de tots aquests temes s’ha con-
vidat a participar, com a ponents, el Sr.
Josep Lluís Bonet, president de Freixenet;
la Sra. M. Teresa Costa, catedràtica de la
UB; el Sr.Carles Gasòliba, secretari general
del Patronat Català Pro Europa; el Sr. José
Manuel González Páramo, catedràtic de la
Universidad Complutense de Madrid; i el
Sr. Valentí Pich, president del Registro de
Economistas Asesores Fiscales.

S’ha convidat a presidir la sessió al secre-
tari d’Estat d’Hisenda.



sos. També cal aprendre a innovar en ter-
mes institucionals, i pel que fa a valors i
actituds. En la societat del segle XXI l’em-
presa haurà d’aprendre a construir la seva
pròpia legitimitat i haurà de decidir com
vol ser reconeguda. I aquesta legitimitat
passa per la capacitat empresarial de dia-
logar amb els actors i els grups socials.

El diàleg entre els diversos actors ha de
redundar en un increment del capital
social. Una empresa, a llarg termini, no pot
operar d’esquena a la comunitat on està
situada o ignora les seves expectatives
perquè, més enllà dels requisits legals, la
comunitat redefineix contínuament l’”auto-
rització” per a l’actuació de les empreses.

Per això, en el segle XXI, no parlarem
només de responsabilitat social, sinó també
de construcció de les relacions socials. I
d’això parlarem en aquesta sessió amb els
següents panelistes: el Sr. Francisco Abad,
director general de la Fundación Empresa
y Sociedad, sobre l’acció social de l’empre-
sa: l’empresa que ve; el Sr. Ramón Pueyo,
Fundación Ecología y Desarrollo, sobre les
inversions socialment responsables i el seu
impacte en la gestió empresarial; el Sr.
Eduard Cantos, Intermon-Oxfam, sobre les
relacions entre empreses i ONG: de la con-
frontació al partenariat?; i la Sra. Maravillas
Rojo, Ajuntament de Barcelona, sobre pro-
moure valors socials en l’activitat empresa-
rial, un nou repte.

Presidirà la sessió el Sr. Josep González,
president de PIMEC SEFES.

Estratègies empresarials: 
aliances, fusions i adquisicions

Coordinador:
Sr. Rafael Suñol, conseller delegat
d’AURICA, SCR

Una de les estratègies més utilitzades per les
empreses en la competència internacional
és la de fusions i adquisicions (M & A).

En definitiva es tracta de guanyar dimen-
sió, tot fusionant-se amb una altra empre-
sa o adquirint-la.

La sessió estudiarà com es produeixen
aquests fenòmens i què comporten en un
món cada vegada més globalitzat.

Així, el coordinador exposarà com un
empresari mitjà es planteja les adquisicions,
i el paper de les societats de capital risc.

El ponent principal, Dr. Teodoro Millán,
soci director de la firma M & A Socios
Financieros, tractarà l’evolució històrica
de fusions i adquisicions.

El panelista Sr. José Ramón Álvarez,
catedràtic d’Hisenda Pública de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid i vicepresident
d’ARCELOR, descriurà el cas de la fusió
d’ARBEX, USSINOR i ACERALIA.

El panelista Sr. Ramón Mas, director gene-
ral de la Divisió de Nous Negocis del
Grup Planeta, descriurà l’estratègia del
GRUPO PLANETA i com es plantegen les
fusions i les adquisicions.

Presidirà la sessió el Sr.Braulio Medel, pre-
sident d’Unicaja.

Qui compra i qui ven tecnologia
a Catalunya: el mercat d’R+D

Coordinador:
Sr. Xavier Testar, director del Centre
d’Innovació de la Fundació Bosch i
Gimpera de la Universitat de Barcelona

En un món d'economia creixentment glo-
balitzada, la competitivitat dels països es
basa, i es basarà cada cop més, en la seva
capacitat per a generar nous coneixe-
ments i saber-los transformar en nous i
millors productes i serveis.

En aquest escenari, el mercat de l'R+D i
de la tecnologia que se'n deriva adquireix
un paper cabdal. 

Els fluxos del mercat tecnològic ens indi-
quen quines àrees, regions i/o països tenen
capacitat de generar coneixement, sovint
formalitzat i vehiculat mitjançant les patents,
i quins no van més enllà d'una certa capaci-
tat d'aplicació de tecnologia importada.

És a dir, les direccions dels fluxos del mercat
tecnològic, ens mostren on es genera i on es
captura el valor afegit que aporta l'aplicació,
via innovació, d'aquests nous coneixements.

Volem, doncs, en aquesta sessió analitzar,
amb profunditat i amb clau de futur, quin
és l'estat del mercat de la tecnologia a casa
nostra, a Catalunya. Intentarem conèixer
de primera mà, on i qui genera R+D a
Catalunya, a on es dirigeixen les empreses
ubicades a Catalunya per adquirir tecnolo-
gia i també a través de quines vies ho fan.
I també analitzarem quin ha de ser el
paper de l'administració en aquest mer-
cat. Sense oblidar fer un repàs de les
infraestructures necessàries, les que ja
existeixen i les que encara ens puguin
mancar, per fer possible que Catalunya
avanci vers activitats econòmiques inten-
sives en coneixement i, per tant, més
competitives i d'un major valor afegit.

Han estat convidats a participar en aquesta
sessió el Sr.Vicenç Aguilera, director regio-
nal a Catalunya de Siemens; el Dr. Carles
Domènech, Almirall Prodesfarma; el Sr.
Antoni Gurgui, director del CIDEM; el Dr.
Josep Jofre,director de CTT de la UPC; i el
Dr. Màrius Rubiralta, director general del
Parc Científic de Barcelona. 

Presidirà la sessió l’Hble. Sr. Andreu Mas-
Colell, conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de la Generali-
tat de Catalunya.



Cap a una economia 
del coneixement, 
cap a l’empresa en xarxa

Coordinador:
Sr. Alfons Cornella, Zero Factory

Internet no acaba amb la caiguda del
Nasdaq. Allò què acaba és una determi-
nada manera d’entendre com es pot fer
negoci a Internet: el model purament
especulatiu queda substituït per un model
basat en la generació de valor diferencial
per als clients, i en la transformació de les
maneres de fer (processos) de les empre-
ses. El que ve és l’“empresa en xarxa”.
Però el camí per a arribar-hi no serà gens
fàcil: haurem de canviar més que  no
estem disposats. 

Només els audaços ho aconseguiran? Hi
ha moltes oportunitats esperant, i les
guanyaran aquelles empreses que sàpi-
guen utilitzar les tecnologies per explotar
més intel·ligentment la informació i el
coneixement, intern i extern a l’empresa,
per a generar un entorn d’innovació cons-
tant que connecti amb les necessitats, i
amb la “imaginació col·lectiva”, del mercat.

Les petites empreses, bé que potser no
totes, necessiten detectar i entendre si hi
ha lloc per a elles en aquesta “segona
onada”. Els bons gestors hauran de
demostrar ara que tenen olfacte per no
perdre’s el futur tot intentant sobreviure
avui.

Però, què cal fer ara, el 2002, per tal d’a-
conseguir que Catalunya disposi d’una
“economia del coneixement” el 2020?
Quines accions d’infraestructura, quins
estímuls a l’economia, quines noves
regles del joc, caldran per assegurar la
transició d’una economia de serveis “de
primera generació” a una de serveis d’in-
formació i coneixement? 

A Espanya, ha estat després de la crisi de
1993 que aquest efecte s’ha produït. Per
la seva banda, també les caixes, amb una
evolució pròpia, han fet canvis estratè-
gics, un exemple ben clar és la Caixa de
Catalunya, amb la creació de fundacions
específiques.

Per parlar de tot això, han estat convi-
dats a participar el Sr. Oriol Aguilà, res-
ponsable de Mecenatge del Gran Teatre
del Liceu; el Sr. Jaume Giró, director
corporatiu de Relacions Externes de
Gas Natural; el Sr.Antoni Serra Ramone-
da, president de la Caixa d’Estalvis de
Catalunya; i el Sr. Roberto Velázquez,
coordinador general de la Fundación
Telefónica.

S’ha convidat a presidir la sessió al Sr.
Carles Güell de Sentmenat, president
d’AEDME.

Èxit i reptes del comerç 
exterior català

Coordinador:
Sr. Andreu Gispert, subdirector 
de l’Autoritat Portuària de Barcelona

A l’encàrrec del Col·legi d’organitzar una
sessió sobre èxit i reptes del comerç exte-
rior català, he intentat donar una respos-
ta que aporti visions des d’angles i
responsabilitats diferents que ens ajudin a
reflexionar sobre quines han de ser les
actituds i polítiques, ja siguin des del
poder governamental, des de l’empresa,
des de la direcció d’una gran infraestruc-
tura o des de l’estudi, per saber aprofitar
per a l’economia catalana les noves situa-
cions que ens porta el segle XXI.

Així, el catedràtic de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, Sr. Salvador Maluquer,
profund estudiós del tema ens farà el plan-
tejament global amb una ponència princi-
pal; aquesta ponència es complementarà
amb un panel format pel Sr. Josep M.Pujol,
president de Ficosa Internacional, SA,
empresari que en l’últim terç del segle pas-
sat ha estat un dels responsables que amb
gran èxit han portat Catalunya a la inter-
nacionalització, reflexionarà sobre els rep-
tes que a l’empresa se li plantegen ara; el

És, finalment, cert que aquesta transfor-
mació és ineludible?

S’ha convidat per a la ponència principal
al Sr. Iñigo Babot, director general de Geo-
Planeta. Aquesta ponència es complemen-
tarà amb un panel format pel Sr. Francesc
Miralles, TechFoundries; el Sr. Juanjo
Rodríguez, soci de Xpertia Solutions; i el
Sr. Josep Lluís de la Rosa, Agents Inspired.

Per presidir la sessió s’ha convidat a
l’Excm. Sr. Ramón Miramón, secretari d’Es-
tat de Política Científica i Tecnològica.

De la generositat corporativa 
a la filantropia estratègica

Coordinador:
Sra. Francesca Minguella, directora
general d’AEDME i secretària general
del CEREC

El patrocini i mecenatge de les empreses
és un fenomen dels darrers quaranta
anys, iniciat als Estats Units i transmès,
primer a Europa, i després a la resta del
món.

En el nostre país va ser especialment
percebut amb les celebracions de 1992.
Aquí hi trobem també les caixes d’estal-
vi per a les quals l’obra social és una
obligació, un cop cobertes les necessà-
ries reserves.

En tot el món, aquest fenomen ha evo-
lucionat, des del finançament d’activi-
tats, generalment culturals i allunyades
de l’objectiu societari de l’empresa, a
implicar diferents departaments d’aques-
ta, així com el seu personal, en un apro-
pament al nucli d’activitat propi de
l’empresa.



Sr. Jaume Angerri, director general de
Comerç de la Generalitat de Catalunya,
responsable de la política de promoció i
internacionalització del Govern de Cata-
lunya, pot donar una visió de les línies ofi-
cials d’orientació i suport als agents privats
del comerç; i finalment, el Sr. Joaquim
Tosas, president de l’Autoritat Portuària de
Barcelona, des de la responsabilitat màxi-
ma de la primera infraestructura de Cata-
lunya al servei del comerç exterior
reflexionarà sobre quina ha de ser la millor
resposta actual i futura que dóna aquesta
plataforma a les necessitats dels importa-
dors i exportadors.

S’ha convidat a presidir aquesta sessió a
l’Excm. Sr. Juan Costa, secretari d’Estat de
Comerç i Turisme.

Value-reporting: 
mesurament i informació sobre
creació de valor a l’empresa

Coordinador:
Sr. Anselm Constans,
soci de PriceWaterhouseCoopers

Hi ha un dèficit important d’informació
sobre els factors que creen valor a llarg
termini a l’empresa, el qual provoca dis-
funcionalitats contínues en els mercats
de capitals. Sense informació rellevant,
els mercats s’han hagut de basar de
manera exagerada en dades financeres a
curt termini (sovint trimestrals), que pro-
voquen volatilitat a les cotitzacions, valo-
racions inexactes i massa dependència
dels rumors i notícies del mercat.

PricewaterhouseCoopers  ha dut a terme
diferents enquestes d’abast internacional
entre executius d’empresa, analistes d’in-
versió i inversors institucionals, perta-
nyents a diferents sectors, als quals s’ha

preguntat per les seves preferències quant
als indicadors de gestió. Hi ha hagut con-
sens sobre la llista dels deu indicadors
més rellevants, dels quals només tres  són
financers (beneficis, fluxos d’efectiu i
marge brut). Els altres es refereixen a fac-
tors de creació de valor que no s’expres-
sen en dades financeres, i es refereixen
tant  a aspectes de la pròpia empresa com
a factors de mercat.

Les raons de fons que justifiquen aquesta
revolució en el ValueReporting dins l’em-
presa valen igualment per a les adminis-
tracions públiques, l’obligació de les quals
és oferir valor als ciutadans dins un esque-
ma de transparència i de rigor.

La sessió estarà presidida pel Sr. Joan Hor-
talà, president de la Borsa de Barcelona.

La ponència correrà a càrrec del Sr.Anto-
nio Vázquez, soci de PriceWaterhouseCoo-
pers, on és el responsable nacional dels
serveis de ValueReporting. 

Hi haurà tres panelistes, que es referi-
ran a reflexions i experiències  dins la
seva àrea d’activitat empresarial o pro-
fessional: el Sr. Joan Josep Brugera, con-
seller delegat d’Inmobiliaria Colonial
SA, explicarà l’experiència de comuni-
cació amb els mercats per part d’una
empresa que no fa molt va sortir a la
Borsa; el Sr. Graeme Lewis, conseller
financer de Barloworld Finanzauto, SA,
cobrirà el tema de ValueReporting des
de l’òptica d’una empresa compromesa
en la gestió basada en valor, i exposarà
models d’indicadors de gestió alineats
amb l’esmentada filosofia dintre d’un
grup empresarial internacional; i l’últim
panel versarà sobre el ValueReporting a
l’àmbit de l’administració local, partirà
del balanced scorecard implantat a l’A-
juntament de Sant Cugat. Els panelistes
seran el Sr. Carlos Vivas, director de

l’Àmbit de Promoció Econòmica i
Hisenda i gerent de l’Organisme Muni-
cipal de Gestió Tributària de l’Ajunta-
ment de Sant Cugat, i el Sr. Martí García
Huesca, tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Hisenda de l’Ajuntament
de Sant Cugat.

Creació d’empreses innovadores
amb potencial de creixement

Coordinador:
Sr. Pere Galí, secretari general 
de Promoció Econòmica 
de la Generalitat de Catalunya

La figura de l’emprenedor ha renascut
amb força en els darrers anys, i s’ha con-
vertit en el protagonista del desenvolupa-
ment econòmic. Catalunya, recollint la
tradició empresarial que va estar en la
base de la seva industrialització, represen-
ta actualment un entorn favorable per a
les persones amb esperit innovador. Però,
a més, l’esperit emprenedor s’estén cap a
d’altres situacions empresarials en les
quals es requereix visió de futur i habilitat
per posar en marxa nous projectes.

L’èxit de la nova empresa dependrà, entre
d’altres factors, de les decisions estratègi-
ques que l’emprenedor prengui i de la
seva capacitat d’implementar i de contro-
lar el procés. A més, allò que diferencia
una empresa amb potencial de creixe-
ment és el grau d’innovació en els pro-
ductes oferts, en la manera d’organitzar-se
i en la combinació de recursos necessaris.

Un altre aspecte fonamental relacionat
amb la creació d’empreses, siguin o no
innovadores, és el del seu finançament des
del començament. Cap projecte, per bo
que sigui, tirarà endavant sense recursos, i
potser molts d’ells no sobreviurien en els
primers estadis de vida amb deute. La via
més indicada per abordar el finançament
de noves empreses és el capital. 

Està el sistema financer català orientat a la
presa de participacions en nous projectes
innovadors amb el risc que suposa?.

Analitzarem aquest tema des de l’òptica
de l’Administració Pública com a promo-



tor i cofinançador de capital risc, que
també aporta recursos a projectes de peti-
ta dimensió amb gran futur.

Finalment, coneixerem l’experiència d’una
empresa innovadora al món que ha pas-
sat per l’estadi de crear una empresa i
finançar-la.

S’ha convidat per a la ponència princi-
pal a la Sra. Eugènia Bieto, directora del
Centre d'Iniciativa Empresarial (ESADE);
i al panel que complementa aquesta
ponència al Sr. Josep Molins, ICF Hol-
ding; Sr. Carlos Ferrer, responsable de
Web capital; Sra. Carme Artigas, respon-
sable d’ERICSSON INNOVA; i Sr. Carles
Rovira, director d’SCYTL empresa inno-
vadora d'e-voting.

Per presidir la sessió s’ha convidat a l’Hble.
Sr. Francesc Homs, conseller d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya.

Empreses i mercats de capitals

Coordinador:
Sra. Montserrat Casanovas,
catedràtica d’Economia Financera 
de la Universitat de Barcelona

Els mercats financers espanyols s’han
desenvolupat a l’uníson amb la resta de
mercats europeus. La dècada dels noran-
ta s’ha caracteritzat per la intensitat en
els processos de liberalització dels mer-
cats de capitals. Tanmateix, una altra
característica de la dècada ha estat la pri-
vatització d’empreses públiques. Amb-
dós moviments s’han produït a escala
mundial.

En aquesta sessió s’analitzaran les tres
principals línies d’actuació d’empreses en
els mercats de capitals.

En primer lloc, un banc que hagi efectuat
la seva sortida a borsa. Aquest és el cas
de Banc Sabadell. Quins avantatges i
quins inconvenients aporta a l’entitat
aquesta sortida a borsa? Per parlar d’a-
quest tema s’ha convidat al Sr. Joan M.
Grumé, director del Gabinet Financer i
Relació amb Inversors del Banc Sabadell,

que ha pilotat el procés complet de la
sortida a borsa.

En segon lloc, es parlarà de l’experiència
de la immobiliària Filo SA. Podríem consi-
derar Filo com una empresa de capital pri-
vat de grandària petita-mitjana que ha usat
intensivament diversos instruments del
mercat financer. Per exposar aquest tema
s’ha convidat a participar al Sr. Pere Viño-
las, actualment conseller director general
del Grup Financer Riva i García, que té
una àmplia experiència en els mercats
financers, tant en la seva etapa com a
director del Servei d’Estudis de la Borsa
de Barcelona, com per la seva etapa com
a director general de Filo.

En tercer lloc, es considera la inclusió
d’una companyia privatitzada. El de les
actuals multinacionals espanyoles, que en
només deu anys, han passat de ser
empreses públiques a ser empreses de
capital privat, presència internacional i
que van als mercats de capitals de forma
recurrent en les diverses modalitats: mer-
cat monetari, emissió de bons i obliga-
cions, ampliacions de capital.

Presidirà la sessió el Sr. Josep Manuel Basà-
ñez, president de MEFF AIAF SENAF Hol-
ding de Mercados Financieros, SA.

Oportunitats empresarials 
en el món sanitari

Coordinador:
Sr. Josep Fité, director general 
de CHC Consultoria i Gestió, SA

Els continuats increments de costos en
el sector sanitari, la major demanda de
serveis de salut per part de la població,
amb una exigència de qualitat cada cop
més elevada, la professionalització dels

gestors, el canvi de la cultura del pres-
supost per la cultura del compte d'ex-
plotació, els canvis lents però
continuats en el model d'atenció i les
necessitats, reals o subjectives, d'inver-
sions en equipaments moderns i tec-
nològicament ben dotats, han portat als
diferents actors del sector sanitari: ges-
tors, polítics, metges, etc. a plantejar-se
formes alternatives en l'organització i
l'atenció a la població, que sense qües-
tionar el Sistema Nacional de Salut,
superi el debat públic i privat i ajudin a
augmentar l'eficiència i la qualitat del
sistema sanitari.

Tanmateix, l'increment continuat de l'es-
perança de vida en el nostre entorn, con-
diciona el funcionament tradicional dels
centres hospitalaris i hem de plantejar un
nou sistema d'atenció a la gent gran amb
problemes de salut o socials. 

El debat se centrarà en tres grans sectors,
independents però complementaris:
– El sector de clíniques privades i centres

de diagnòstic.
– El sector públic amb iniciatives d'em-

presarialització i de joint-ventures amb
el sector privat.

– El sector sociosanitari, on s'obren grans
oportunitats empresarials, tant per al
sector públic com per al privat.

S’ha convidat per a la ponència princi-
pal al Sr. Vicente Ortún, professor de la
Universitat Pompeu Fabra, i com a panel
al Sr. Gabriel Masfurroll, chairman Uni-
ted Surgical Partners; Sr. Joan Grau,
director general de la Corporació Sanità-
ria Clínic; i al Sr. Rafael Barba, gerent de
MUTUAM.

Per presidir la sessió s’ha convidat a l’Hble.
Sr.Eduard Rius, conseller de Sanitat i Segu-
retat Social de la Generalitat de Catalunya. 



professora de Sociologia de City Univer-
sity of New York.

Per presidir la sessió s’ha convidat a
l’Excm.Sr.Guillem Vidal, president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya.

Noves formes de participació
del treballador en l’empresa.
Les relacions dels treballadors
en l’empresa del segle XXI

Coordinador:
Sra. Mercè Jou, subdirectora general
del Gabinet Tècnic del Departament 
de Treball

L’objectiu del taller es debatre sobre les
noves formes de participació dels treballa-
dors a l’empresa, es partirà, bàsicament, de
dos documents de la Comissió Europea:
– Llibre verd. Fomentar un marc europeu

per a la responsabilitat social de les
empreses; i,

– Document de treball dels serveis de la
Comissió La participació financera dels
treballadors a la Unió Europea 

En concret, els aspectes que s’haurien
d’analitzar són: 
– la participació en els beneficis o en l’ac-

cionariat de l’empresa
– l’aprenentatge permanent: (com con-

tribuir a definir millor les necessitats
de formació mitjançant una relació
estreta amb els agents locals que dis-
senyen els programes d’educació i for-
mació; com fomentar el pas dels joves
de la vida escolar a la laboral, com
crear un entorn que estimuli l’apre-
nentatge permanent). 

– la responsabilització dels treballadors,
– la millora de la informació de l’em-

presa,
– l’equilibri entre treball, família i lleure, 
– una major diversitat dels recursos

humans, i 
– la consideració de la capacitat d’inserció

professional, 
– salut i seguretat en el lloc de treball,

– adaptació al canvi, per mirar d’amortir
els efectes negatius (sobretot per als tre-
balladors) de les reestructuracions de
les empreses.

S’ha convidat per a la ponència principal
al Sr. Joan Seix i Salvat, director Consulto-
ria RH de PriceWaterhouseCoopers. I
com a panelistes: Sr.Ramon Ollé, de l’em-
presa EPSON; el Sr. Rodrigo Navarro,
vicepresident de RH de SEAT; i el Sr. Joan
Cohí, de Chupa Chups. 

Per presidir la sessió s’ha convidat a la
Sra. Odile Quintin, directora general d’O-
cupació i Afers Socials de la Comissió
Europea.

Ecoeficiència: 
un valor per a l’empresa

Coordinador:
Sr. Iñaki Gili, Centre a l’Empresa 
i Medi Ambient

El concepte tradicional de desenvolupa-
ment s’ha centrat bàsicament en el crei-
xement econòmic il·limitat. Aquesta
concepció contrasta amb la capacitat limi-
tada dels sistemes de suport que ofereix
el Planeta. Existeix un consens generalit-
zat en què aquest antagonisme és clara-
ment insostenible a mig termini i precisa
una solució urgent.

Durant l’última dècada, s’han generalitzat
noves eines per adaptar els processos de
producció i consum a formes més efi-
cients en l’ús dels recursos naturals,
generadores de menys càrrega contami-
nant i que al mateix temps aporten valor
(projectes de prevenció i reducció en ori-
gen de la contaminació tècnicament i
econòmica viables). El plantejament
actual és actuar sota el criteri de l’ecoe-
ficiència, que pretén aportar simultània-
ment beneficis econòmics i ambientals,
actuant dins un plantejament totalment
empresarial.

Resolució de conflictes 
en l’àmbit mercantil

Coordinador:
Sr. Tulio Rosembuj, catedràtic 
de la Universitat de Barcelona

La mediació era una institució descone-
guda fins no fa gaire temps. Se la solia
confondre amb altres procediments de
resolució alternativa de conflictes, com
ara l’arbitratge o la conciliació.

La mediació és un procés extrajudicial,
ràpid, informal i efectiu, que consisteix
en la intervenció d’un tercer neutral que,
a petició dels interessats, faciliti el diàleg,
i ajudi a fi i efecte que les parts en con-
flicte estableixin les bases d’un acord
conforme als seus interessos.

És un procés voluntari, per la qual cosa
les parts decideixen o no la seva partici-
pació. És un procés confidencial per la
qual cosa abans del seu inici se signa un
conveni de confidencialitat que vincula
a tots els partícips, inclòs el propi
mediador.

La mediació s’aplica  als conflictes que
poden suscitar-se en l’empresa i el seu
entorn. Aquest és un mètode àmpliament
difós als EUA en els àmbits de les entitats
financeres, asseguradores i d’assistència
sanitària. 

La mediació empresarial pot utilitzar-se
no només en l’àmbit intern de les rela-
cions laborals per solucionar conflictes,
sinó, també, pel que fa als clients i als
proveïdors, les entitats financeres i les
asseguradores, i, en general, qualsevol
altre subjecte que estigui vinculat amb
l’activitat.

En particular, les relacions amb la com-
petència poden ser mediables, i s’evita la
competència destructiva o deslleial per
passar al desenvolupament d’una con-
vivència raonable. La guerra entre empre-
ses avui no busca l’eliminació del
contrincat, ja que en aquest esforç segu-
rament hi caurien ambdues. (D’Abate).

Han estat convidats a participar el Dr.
Miguel Delgado, conseller de Facenauto
(Federació Nacional de Concessionaris
de l’Automòbil); el Dr. Javier Divar,
director del Departament de Dret de
l’Empresa de la Universitat de Deusto i
àrbitre del Tribunal de Comerç de Bil-
bao; i la Dra. María Volpe, directora del
Programa de Resolució de Conflictes i



Empreses i empresaris del segle XXI
7 de novembre de 2002, Hotel Fira Palace

S’ha convidat a la inauguració a SAR Felip de Borbó, príncep 
d’Astúries. Ha confirmat assistència a la conferència inaugural el 
Sr. Josep Oliu, president de Banc Sabadell i per a la conferència de
cloenda s’ha convidad al Sr. José María Castellano, vicepresident i
conseller delegat d’Inditex.

Transparència de la informació econòmica de les empreses
Coordinador: Sr. Xavier Adserà, conseller delegat del Grup Financer Riva y García

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

La relació entre empresa i societat: el repte de l’empresa del segle XXI
Coordinador: Sr. Josep M. Lozano, director de l’Institut Persona, Empresa i Societat d’ESADE

Estratègies empresarials: aliances, fusions i adquisicions
Coordinador: Sr. Rafael Suñol, conseller delegat d’AURICA, SCR

Qui compra i qui ven tecnologia a Catalunya: el mercat d’R+D
Coordinador: Sr. Xavier Testar, director del Centre d’Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera
de la Universitat de Barcelona

Cap a una economia del coneixement, cap a l’empresa en xarxa
Coordinador: Sr.Alfons Cornella, Zero Factory

De la generositat corporativa a la filantropia estratègica
Coordinadora: Sra.Francesca Minguella, directora general d’AEDME i secretària general del CEREC

Èxit i reptes del comerç exterior català
Coordinador: Sr.Andreu Gispert, subdirector de d’Autoritat Portuària de Barcelona

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

Creació d’empreses innovadores amb potencial de creixement
Coordinador: Sr.Pere Galí, secretari general de Promoció Econòmica de la Generalitat de Catalunya

Formació i desenvolupament dels recursos humans de l’empresa
Coordinador: Sr. Miquel Espinosa, director general de la Fundació Politècnica de Catalunya

Empreses i mercats de capitals
Coordinadora: Sra. Montserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera de la UB

Oportunitats empresarials en el món sanitari
Coordinador: Sr. Josep Fité, director general de CHC Consultoria i Gestió, SA

Resolució de conflictes en l’àmbit mercantil
Coordinador: Sr.Tulio Rosembuj, catedràtic de la Universitat de Barcelona

Noves formes de participació del treballador en l’empresa. Les relacions dels
treballadors en l’empresa del segle XXI
Coordinadora: Sra.Mercè Jou, subdirectora general del Gabinet Tècnic del Departament de Treball

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

Localització i deslocalització d’empreses
Dilluns, 4 de novembre de 2002, de 17 a 21 hores, a la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona 
Coordinador: Sr. Modest Fluvià, professor de la Universitat de Girona

Economia i esport
Dimarts, 5 de novembre de 2002, a les 18 hores,
a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida
Coordinador: Sr. Pere Enciso, professor de la Universitat de Lleida

La responsabilitat social de l’empresa
Dimarts, 5 de novembre, a les 18.30 hores,
a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Coordinador: Sr. Joaquim Margalef, economista
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L’ecoeficiència consisteix en aportar béns i
serveis a un preu competitiu que satisfaci
les necessitats humanes  i aporti qualitat
de vida, mentre es redueix progressiva-
ment l’impacte ecològic i la intensitat de
l’ús de recursos al llarg de la vida del pro-
ducte, fins a un nivell d’acord amb la capa-
citat de càrrega estimada del Planeta.

Ens cal, per tant, conscienciar a les
empreses d’incorporar criteris d’ecoe-
ficiència dins els seus criteris d’actuació i
cultura corporativa, per tal d’obtenir un
factor de millora competitiva que assegu-
ri el seu equilibri econòmic futur i
paral·lelament la sostenibilitat del Planeta.

Parlarem d’estalvis econòmics per l’em-
presa i els seus clients, dins el nou esce-
nari socioambiental que se’ns presenta,
tot optimitzant el consum de matèries pri-
meres i subministraments, i tot reduint els
costos de tractament de residus i emis-
sions. I parlarem, també, de beneficis
intangibles com la millora de la imatge de
l’empresa, que augmenta les vendes i afa-
voreix la bona relació amb els actors
socials, la millora de les condicions labo-
rals i la millor qualitat del producte entre
d’altres.

Tots aquests beneficis econòmics poden,
sovint, generar-se amb mínimes inver-
sions i al mateix temps finançar les apli-
cacions de mesures d’ecoeficiència més
complexes.

A partir d’una ponència principal hi haurà
un panel amb els següents convidats: Sr.
Miquel Fernández, gerent d’Elastic Berger;
Sr. Robert Gilart, responsable de Medi
Ambient de Componentes Mecánicos, SA;
i Sr.Carles Metje, sotsdirector general d’Es-
teve Química.

Per presidir la sessió s’ha convidat a 
l’Hble. Sr. Ramon Espadaler, conseller de
Medi Ambient de la Generalitat de Cata-
lunya.

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

Jornada dels

J

econom
istes 2002

BARCELONA



Els col·legiats mantenen la seva valoració
pessimista sobre la marxa actual de l’eco-
nomia a nivell de Catalunya i d’Espanya.
De fet, s’ha produït un cert empitjorament
de la situació al llarg d’aquests primers
mesos de l’any, però, tanmateix, el dete-
riorament s’ha anat alentint a mesura que
passava el temps fins a pràcticament atu-
rar-se a mitjan exercici. Això revela, d’al-
guna manera, que s’ha tocat fons en
l’actual cicle econòmic baixista i es pot
iniciar una relativa millora en els propers
mesos.

Actualment, un 46,4% dels economistes
que ha contestat l’enquesta apunta que la
situació present de l’economia catalana és
pitjor que fa un any, mentre que un 43,7%
assenyala que és igual. En relació a l’ante-
rior enquesta del mes de febrer, s’ha pro-
duït una reducció en la proporció de
col·legiats que considera que la situació és
pitjor i un augment dels que opinen que
és igual (53,1% i 8,5% en el mes de febrer,
respectivament).

Val a dir que l’opinió que tenen els
col·legiats sobre la seva situació econòmi-
ca personal és més positiva que la que
tenen sobre la situació de l’economia en
general. No obstant això, cal destacar que
la situació personal ha empitjorat en
aquests darrers mesos. Un 52,5% dels
col·legiats considera que l’estat de la seva

pròpia economia és igual que un any
enrere (percentatge que se situava en el
59,0% en el mes de febrer), alhora que un
26,2% apunta que és millor (un 28,0%) i
un 17,9% assenyala que és pitjor (un
11,6%). Això s’explica, entre altres, per un
deteriorament d’alguns desequilibris
bàsics de l’economia, com l’atur i la infla-
ció, així com per un efecte renda negatiu,
per motius salarials i per problemes amb
les inversions borsàries i d’altre tipus.

A l’igual que en altres ocasions, els eco-
nomistes donen un aprovat a l’evolució
actual de l’economia, amb un diferencial
favorable per a Catalunya en comparació
amb Espanya. Puntuen amb un 6,06 sobre
un total de 10 a la marxa de l’economia
del Principat, mentre que valoren amb un
5,74 la relativa al conjunt de l’Estat. Es
confirma un empitjorament de la situació
en relació a principi d’any, deteriorament
que ha estat més intens a Espanya que a
Catalunya, atès que en el mes de febrer la
valoració era de 6,34 per al Principat i de
6,03 per a l’Estat. Val a dir que actualment
l’estat de l’economia és força similar al
previst mesos enrere (6,00 per a Catalunya
i 5,63 per a Espanya).

Com és habitual, el col·lectiu dels empre-
saris i autònoms és mostra una mica més
optimista davant l’actual situació econòmi-
ca que els col·legiats assalariats, i, a més,

són els que palesen una millor economia
personal. D’altra banda, cal apuntar que la
valoració més positiva de l’economia
correspon als economistes que operen en
el sector serveis, especialment en especia-
litats relatives a serveis a empreses i parti-
culars, però, tanmateix, la relativa millora
de la situació en relació a principi d’any ha
estat més important en els sectors de la
indústria i de la construcció.

Com en passades edicions, segons els
col·legiats els principals problemes que té
actualment l’economia catalana fan
referència a aspectes estructurals. En pri-
mer lloc, destaquen les infraestructures i
les comunicacions, apuntat per un 62,2%
dels economistes, seguides de la manca
de reformes estructurals, assenyalat per
un 50,7%. En un segon ordre d’importàn-
cia se situen la inflació (38,4%), l’atur
(27,1%) i els costos laborals (25,5%). En
aquests últims mesos s’ha produït un aug-
ment d’importància de la problemàtica
associada a la inflació, l’atur i les infraes-
tructures i les comunicacions. 

En sentit contrari, es posa de relleu un
descens significatiu de les dificultats en el
cas de la feblesa de la demanda estrange-
ra, les reformes estructurals i els costos
laborals, i un estancament de la pro-
blemàtica vinculada a la feblesa de la
demanda interna. 
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Situació econòmica (primavera 2002)
Entre el 10 i el 30 de maig d’enguany tots els col·legiats varen poder contestar, per correu electrònic o mitjançant la pàgi-
na WEB del Col·legi, el qüestionari sobre l’economia catalana, Situació econòmica (primavera 2002), que és la segona
de les tres enquestes que sobre la situació econòmica a Catalunya s’adreçaran, al llarg d’aquest any als col·legiats.

En total 558 col·legiats van contestar l’enquesta, preferentment mitjançant el web del Col·legi, representant un 9,8 del
total de col·legiats. 

Els col·legiats que han respost a l’enquesta Situació econòmica (primavera 2002) segueixen la mateixa distribució dels que
van respondre les anteriors enquestes. El 63,5% són assalariats vers el 36,5% que són empresaris, o exercents per compte
propi. En relació al sector de l’activitat: el 83,2% dels col·legiats treballa en el sector serveis (serveis a empreses i a parti-
culars: 44,5%); el 11,2% en la indústria; el 2,9% en la construcció; i el 2,7% en agricultura, ramaderia, pesca i forestal.

A manera de titular podiem dir que els resultats de l’enquesta Situació econòmica (primavera 2002), s’observa que s’es-
tanca el deteriorament de l’economia catalana, però la recuperació prevista per a la segona meitat de l’any serà
lenta. Mentrestant, prop d’un 60% dels economistes creu convenient la mesura governamental de retirar el subsidi
als aturats que rebutgin una oferta de treball sense justificació.

Estat actual de l’economia
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Situació econòmica personal

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

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

Millor 26,2 28,0 30,9

Igual 52,5 59,0 52,1

Pitjor 17,9 11,6 15,6

No tinc opinió 3,4 1,4 1,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0
(núm. de respostes) (558) (439) (449)

Situació de l’economia catalana

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

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

Millor 6,3 6,4 11,8

Igual 43,7 38,5 39,7

Pitjor 46,4 53,1 47,2

No tinc opinió 3,6 2,0 1,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0
(núm. de respostes) (558) (439) (451)



Finalment, cal apuntar que els col·legiats
també manifesten una preocupació notable
per les relacions econòmiques i fiscals
desiguals que manté Catalunya amb la
resta de l’Estat (dèficit fiscal, manca d’auto-
nomia financera, escassa capacitat de deci-
sió,...), per la manca de dinamisme polític
que mostra el Principat (pèrdua de pes i de
poder polític decisori, manca de decisions
polítiques, paràlisi de l’administració públi-
ca,…), i per problemes d’ordre productiu-
tecnològic (baix nivell de productivitat,
reduïdes inversions en innovació, manca
d’aposta per les noves tecnologies,…).

Segons col·lectius, cal apuntar que s’ob-
serva que els assalariats mostren una
major preocupació per la situació de la
inflació i de l’atur, mentre que els empre-
saris i autònoms estan més preocupats
pels costos, concretament els costos labo-
rals i el preu del petroli i dels carburants.

Els col·legiats mostren una millora d’ex-
pectatives per al segon quatrimestre del
2002 i s’apunta el possible inici d’una
recuperació durant la segona meitat de
l’exercici que, no obstant, serà lenta, atès
que en el mes de desembre la situació de
l’economia serà bastant similar a la de
mitjan de l’any. 

Un 27,1% dels economistes espera que
l’economia millorarà entre els mesos de
maig i agost, mentre que un 52,3% pre-
veu que continuarà igual i un 15,9% anti-
cipa que empitjorarà. Això palesa un
canvi de tendència, si hom considera
que en relació a la situació del mes de
maig s’observa un augment significatiu
de la proporció de col·legiats que apun-
ten que l’economia serà millor (incre-

ment de 20,8 punts percentuals), alhora
que també puja el percentatge dels que
opina que continuarà igual (8,6 punts) i
cau de manera notable els que indiquen
que serà pitjor (30,5 punts). Així mateix,
s’ha de destacar que les perspectives que
es fan per al segon quadrimestre d’en-
guany són millors que les que es van fer
el mes de gener passat per a mitjan de
l’exercici. 

Els economistes atorguen un aprovat a
l’evolució de l’economia prevista per a
final de l’any, i continuen considerant
que el Principat presentarà una evolució
millor que la del conjunt d’Espanya. Es
puntua amb un 6,11 sobre un total de 10
a l’economia catalana i amb un 5,74 a la
del global estatal. Es tracta pràcticament

Situació de l’economia catalana 
i de l’economia espanyola

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

Problemes de l’economia catalana

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

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

Infraestructures 
i comunicació 62,2 59,9 43,9

Manca de reformes 
estructurals 50,7 58,5 58,5

Inflació 38,4 30,3 35,5

Costos laborals 25,5 28,7 31,3

Feblesa de la demanda 
estrangera 22,6 27,8 24,2

Atur 27,1 22,1 16,2

Feblesa de la demanda 
interna 19,2 19,6 17,3

Preu del petroli i dels 
carburants 8,6 9,1 16,2

Cotització dòlar-euro 6,5 8,0 12,6

Perspectives de l’economia per a la resta de l’any

Perspectives de l’economia catalana

“Creus que l’economia catalana millorarà, continuarà igual 
o empitjorarà en el segon quadrimestre (maig-agost) de l’any?”
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dels mateixos valors que els correspo-
nents a l’estat actual de l’economia, la
qual cosa confirma que s’ha tocat fons
en els descens, però que la millora de
l’activitat durant el segon semestre s’es-
pera que sigui lenta i, segurament, poc
dinàmica.

El col·lectiu dels empresaris i autònoms
és el més optimista davant el futur.

Gestió dels aeroports
de Catalunya
Els economistes pensen que la gestió
dels aeroports catalans seria millor si
estigués descentralitzada. Tres de cada
quatre col·legiats que ha contestat creu
que la gestió dels aeroports del Princi-
pat seria més eficient si fossin gestionats
des de Catalunya en lloc des del govern
central, mentre que un 10,0% pensa al
contrari.

Reforma 
de la protecció a l’atur
Una proporció destacada dels economis-
tes creu convenient retirar l’atur als
desocupats que rebutgin una oferta de
treball sense justificació, mesura inclosa
en la reforma del sistema de protecció a
l’atur. De fet, un 59,3% està a favor d’a-
questa mesura, amb l’objectiu de fomen-
tar l’ocupació i racionalitzar la despesa
pública, front a menys d’un terç que
opina que no és apropiada. Val a dir que
el col·lectiu dels empresaris i autònoms
és el que és mostra més favorable a
aquest canvi en el sistema de protecció a
l’atur, mentre que els assalariats són els
més reacis.

Mesures per impulsar
la competitivitat 
de Catalunya
En opinió dels economistes, la millora de
la competitivitat de Catalunya en els pro-
pers anys passa, principalment, per
actuar en matèria d’infraestructures, en
sectors d’activitat de futur i en vincular-se
més a l’economia internacional. Gairebé
tres de cada quatre col·legiats considera
que una de les mesures que caldria
adoptar per tal que el Principat guanyés
competitivitat en el context europeu cara

Perspectives de l’economia catalana i l’espanyola

“Valora de 0 a 10 com estarà a final d’aquest any l’economia catalana i l’econo-
mia espanyola (0 = molt dolenta, 10 = molt bona)”

“Creus que la gestió dels aeroports catalans seria més eficient si fossin gestionats des
de Catalunya en comptes des del govern central?”

“Creus convenient la proposta del govern central de retirar el subsidi als aturats
que rebutgin, sense causa justificada, una oferta de treball, la qual té per objectiu
fomentar l’ocupació i racionalitzar la despesa pública de protecció a l’atur?”
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el futur és augmentar i millorar les infra-
estructures bàsiques, des de carreteres i
autopistes a la xarxa elèctrica passant per
la xarxa ferroviària i el sistema hídric. Val
a dir que aquest és, precisament, un dels
principals temes de preocupació actual
dels economistes.

Li segueix en importància la necessitat de
potenciar sectors d’activitat de futur que
tenen una reduïda presència a Catalunya
(biotecnologia, tecnologies d’informació i
de comunicació, aeronàutica,…) i d’impul-
sar el grau de vinculació del Principat amb
l’estranger en l’àmbit econòmic (intercan-
vis comercials, implantacions productives,
joint-ventures, inversions estrangeres,…).
Aquestes mesures són assenyalades, res-
pectivament, per un 54,8% i un 42,1% dels
col·legiats que han contestat.

En tercer lloc, cal apuntar que un 36,4%
dels economistes considera que s’ha
d’augmentar el volum d’inversions públi-
ques a Catalunya i un 36,2% creu conve-
nient millorar el grau de coordinació de les
diferents administracions públiques en les
seves actuacions i en els seus projectes.

Finalment, s’ha d’assenyalar altres possi-
bles mesures a implementar, com aug-
mentar la participació de Catalunya en
institucions políticoeconòmiques d’àmbit
estatal i europeu i donar un major prota-
gonisme al sector privat (empreses i orga-
nitzacions socioeconòmiques), així com
equilibrar les desiguals relacions econò-
miques i fiscals del Principat amb la resta
d’Espanya i millorar el nivell de formació
i qualificació del capital humà.

Segons col·lectius, destaca el fet que per
als empresaris i autònoms té una rellevàn-

cia més significativa la necessitat d’aug-
mentar la participació de Catalunya en
institucions políticoeconòmiques d’àmbit
europeu i estatal, així com de donar un
major protagonisme al sector privat
(empreses i organitzacions socioeconòmi-

ques) que per als assalariats. Per a
aquests, en canvi, cal destacar que la
necessitat de potenciar sectors d’activitat
de futur amb una reduïda presència actual
a Catalunya posseeix una importància
major que per als empresaris i autònoms.
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“Quines creus que són les mesures que caldria implementar per tal que Catalunya
guanyi competitivitat en el context europeu en els propers anys”

Col·lectiu % de col·legiats

Augmentar i millorar les infraestructures bàsiques
(carreteres i autopistes, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica,...) 73,8

Potenciar sectors d’activitat de futur amb reduïda presència a Catalunya
(biotecnologia, tecnologies d’informació i de comunicació, aeronàutica,...) 54,8

Potenciar el grau de vinculació de Catalunya amb l’estranger 
en l’àmbit econòmic (intercanvis comercials, implantacions productives, 
joint-ventures, inversions estrangeres,...) 42,1

Incrementar el volum d’inversions públiques a Catalunya 36,4

Millorar el grau de coordinació de les diferents administracions públiques
catalanes en les seves actuacions i projectes 36,2

Augmentar la participació de Catalunya en institucions politicoeconòmiques
d’àmbit europeu i estatal 20,4

Donar un major protagonisme al sector privat 
(empreses i organitzacions socioeconòmiques) 15,6
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Avantatges del carnet col·legial

AC HOTELES ofereix avantatges amb la tarja de client d’Ac
Hoteles, la Preferent Card. 
Per a més informació: 902 292 293

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 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, ofe-
reix un descompte del 10% en els seus cursos teòrics.

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

Barna House ofereix a tots els col·legiats un 10% de descomp-
te 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

bh@barnahouse.com www.barnahouse.com

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

rada 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. Pg. de Gràcia, 62 Tel. 932 723 480
pgracia@casadellibro.com

CCCB ofereix un 20% de descompte en les expo-
sicions que organitza. Aquest descompte s’apli-
carà per a dues entrades màxim. 

Per a més informació: Montalegre, 5 08001 Barcelona
Tel. 933 064 100 www.cccb.org www.coleconomistes.com

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

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

porativa, publicacions empreses, catàlegs, memòries, etc. Pòsters,
packaging, infografia, disseny pàgines web. dg@grossi-sas.com

Litografies i escultures d’artistes catalans procedents del Fons d’Art
d’Enciclopèdia Catalana, a preus especials (descomptes d’un
15% de mitjana) i possibilitat de pagament a terminis. 

Per a casa o el despatx.
Informació: Tel. 902 16 10 35 litografies@grec.com

Entrada gratuïta per al titular i un acompanyant presentant el
carnet de col·legiat a la recepció del Casino i un descompte
del 10% en el sopar dels nostres restaurants.
C/ Marina, 19-21 08005 Barcelona

Tel. 932 257 878 www.casino-barcelona.com
Imprescindible DNI, permís de conduir o passaport. Només passaport 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 consultar-ho a

la nostra pàgina www.coleconomistes.com

HOTEL RUTLLAN, Xalet de Muntanya, ofereix un
descompte del 5% sobre el total de la factura.
Per a més informació:  Av. de Ravell, 3
LA MASSANA – Principat d’Andorra Tel. (376) 835 000
Fax. (376) 835 180 rutllan.reserves@hotelrutllan.ad

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

compte del 10% i la instal·lació gratuïta, en el moment de concertar el ser-
vei. Per a més informació: Tel. 933 189 779.

La botiga Magda Planellas de bosses, sabates i arti-
cles de viatge ofereix un descompte del 10% en tots

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

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 maritim@claror.org 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 laborables 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

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

NAVARRO



PARADORES ofereix un 30% de descompte sobre la
tarifa oficial  en habitacions dobles, durant els mesos
de maig, juny, octubre i novembre d’enguany.

És necessari fer la reserva d’aquesta promoció indicant que us hi voleu aco-
llir, amb anterioritat a l’arribada al Parador. 
Per a més informació i reserves:
Parador de Viella Tel. 973 64 01 00 viella@parador.es
Central de Reserves: Tel. 915 16 66 66 info@parador.es www.parador.es

Parking David ofereix una tarifa especial
de 4,20 e (1/2 dia), i 7 e (tot el dia), pre-

sentant 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 qui-
rúrgiques per corregir: miopia, hipermetropia, astigmatisme. 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.

GIRONA

GEIEG-MIFAS, ofereix unes tarifes especials en el pàrquing.
c/ de la Creu, s/n (17002 Girona) de: 2 e (fins a tres hores) i 3 e (tot el
dia) presentant el carnet col·legial a la caixa.

OPTICA RUEDA, ofereix un descompte del 15% en
la compra d’ulleres de sol i ulleres graduades.

Per a més informació: Pujada St. Fèlix, 3(Girona) Tel. 972 20 39 11
Bisbe Lorenzana, 33 (Girona) Tel. 972 20 62 26
Migdia, 47-49 (Girona) Tel. 972 22 45 45
Plaça dels Horts, 1 (Anglès) Tel. 972 42 05 05 www.opticarueda.com

TARRAGONA

El Grup Roc Blanc ofereix avantatges pels col·legiats. Podeu
consultar-les a la pàgina web del col·legi i per a més infor-
mació: H.Roc Blanc (Andorra) Tel. 00 (376) 871 400
H. Panorama (Andorra) Tel. 00 (376) 873 400

H. 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



L’evolució de l’economia i de la matei-
xa societat planteja canvis constants
en la professió de l’economista. Quins
són els reptes que hauran d’afrontar
en endavant els nous llicenciats?
La gent que es va incorporant al mercat de
treball que procedeix de les facultats d’E-
conòmiques disposen, en general, de
coneixements adequats. Sobretot en el
terreny teòric. Sí que es troba a faltar una
formació més pràctica, per la qual cosa
fóra bo que els estudiants poguessin
incorporar-se a les empreses durant la
carrera per tal de realitzar pràctiques i
completar així la seva formació. Es tracta
d’acostar una mica més els coneixements
que s’adquireixen a l’aula a les necessitats
de les empreses. Aquest ha de ser el gran
repte de les universitats, que fins ara s’ha
anat aparcant però ara per ara exigeix una
acció decidida.

Tot i la seva trajectòria, el seu present
professional és dins del sector hote-
ler. Què ofereix aquest sector als eco-
nomistes?
Es tracta d’una activitat atractiva per als pro-
fessionals, ja que a diferència d’allò que se
sol pensar des de fora, és un sector molt
complert que encabeix disciplines molt
diverses: el sector turístic, el negoci immo-
biliari, la necessitat de buscar recursos finan-
cers, el màrqueting i la imatge de marca, les
noves tecnologies... juntament amb els
recursos humans, una de les potes del
negoci fonamentals atès que es tracta del
sector serveis. I aquesta activitat multidisci-
plinar sol agradar a un llicenciat en Econò-
miques, perquè normalment es tracta de
persones amb diferents inquietuds i conei-
xements, i en aquest sector poden tenir una
visió ampla, abans d’especialitzar-se.

El sector a Espanya disposa de grans
companyies amb relleu internacional,
més que no pas en d’altres activitats
econòmiques. A què obeeix aquesta
situació?
El sector turístic en general té una gran tra-
dició a Espanya, i les empreses van saber
veure en el seu moment els avantatges
d’internacionalitzar-se. D’aquí el fet que
cinc de les deu grans empreses europees
siguin de capital espanyol, o que dues de
les 35 companyies de l’Ibex pertanyin al
sector. Es compta amb un know how que
ha permès aquest desenvolupament.

Amb la volatilitat actual del mercat de
valors, els grups hotelers s’estan mos-
trant força compactes malgrat els
efectes de l’11 de setembre. Quin
paper ha de jugar la borsa?
No hi ha dubte que el mercat ha entès
que les empreses espanyoles estan ben
posicionades, malgrat que han hagut de
suportar una situació tan extraordinària

com la derivada dels atacs terroristes de
l’11 de setembre. En un termini de tres
anys de ben segur que també altres
empreses faran companyia als grups
Meliá i NH. Però, com en tots els sectors,
també hi ha un cert respecte al mercat de
valors, i a l’hora de decidir una sortida a
borsa no s’ha de perdre de vista que no
només s’ha de tenir en compte la situació
financera de l’empresa: també és impor-
tant l’evolució bursàtil.

Hi ha una certa tendència dins del sector
serveis a instaurar les remuneracions
per incentius, que lògicament també afec-
ta als economistes. La retribució varia-
ble ha de ser el model que s’imposarà?
Una empresa de serveis és, bàsicament
una empresa de persones. I sembla clar
que si es busca la fidelització del client, en
una economia d’oferta, la satisfacció és
clau. És veritat que hi ha actualment un
canvi radical en el tractament dels recur-
sos humans. Amb les dificultats per trobar
treballadors qualificats, només es pot
sobreviure amb una política de recursos
humans que almenys sigui creïble al si de
la companyia, perquè els treballadors en
són el seu principal actiu. I aquí hi entren
decididament els sistemes de retribució
variable, que d’una banda motiven els tre-
balladors i de l’altra lliguen el seu rendi-
ment a la consecució de determinats
objectius. Uns objectius que no han de ser
només econòmics: en el cas dels hotels,
sembla lògic lligar-los també a elements
de satisfacció dels clients.

En un mercat com l'actual i dins del
sector hoteler, una de las especificitats
del seu grup és que no sembla molt
conforme amb les qualificacions de
l'Administració
Així és. Les estrelles, en el mercat actual,
no serveixen com a referent de qualitat: es
valoren aspectes que han quedat obsolets,
com el fet de tenir un porter a l'entrada o un
telèfon al hall. I no es valoren aspectes com
la pressió de l'aigua de la dutxa, o el fet que
un hotel de ciutat pugui satisfer les necessi-
tats d'un executiu. Són una cosa del passat.

Un altra de les característiques dels
grups hotelers espanyols és el creixe-
ment dels últims anys. No els ha per-
judicat l'auge del sector immobiliari?
No cal dir que l'increment de preus del
sector immobiliari s'ha de tenir molt en
compte en els plans d'expansió. En el
nostre cas, la solució ha estat integrar dins
de l'empresa l'equip que dissenya i cons-
trueix els establiments, per tal de contro-
lar els costos des de l'inici. Es tracta
d'integrar dins de l'organització tot el pro-
cés per tenir un major grau de control.

Claudi Pérez
Periodista
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Gent de casa

Pau Guardans
Pau Guardans reuneix al seu currículum les vessants empresarial i política de
la condició d’economista. Llicenciat en Econòmiques i titulat per l’escola de
negocis IESE, Guardans va iniciar la seva carrera a Artur Andersen i després
va passar per Mecalux i l’empresa de material esportiu Wilson, abans d’arri-
bar a la Direcció General d’Indústria de la mà de l’actual ministre d’Assump-
tes Exteriors de l’Executiu central, Josep Piqué. Va passar per la divisió i la
diversificació de la constructora Acciona, i actualment és conseller delegat del
grup hoteler AC Hoteles.



Després d’una etapa de fort creixement econòmic i d’un procés intens de globalització a Catalunya, que han permès augmentar
substancialment el PIB i apropar els nivells de riquesa als dels països més avançats de la Unió Europea, actualment ens trobem
en uns moments de grans canvis, en què cal reflexionar en profunditat sobre allò que hem aconseguit, on hem arribat i, molt espe-
cialment, sobre les nostres fortaleses i les nostres febleses per determinar cap a on anem. 

Diversos indicadors mostren que actualment Catalunya assisteix al final d’una etapa i al principi d’una altra, en la qual cal posar en
dubte el seu bon posicionament en certs àmbits (noves tecnologies,…) i en relació a determinats països i regions. Val a dir que Cata-
lunya va saber aprofitar molt bé les onades tecnològiques i econòmiques del passat (màquina de vapor, electricitat, automoció,…), però
sembla que té problemes per fer-ho amb els reptes actuals i de futur (informàtica, telecomunicacions, biotecnologia, nanotecnologia,…). 

Hom pot apuntar que el model de desenvolupament seguit fins el moment, sobre la base, entre d’altres, de la competitivitat via
preus i costos salarials, no s’adapta prou bé cara al nou futur, cosa que pot acabar provocant un cert col·lapse, especialment si es
considera que la situació de Catalunya front els grans reptes dels propers anys no és la més adequada. Conseqüentment, això ens
obliga a plantejar-nos no solament el creixement sinó, fins i tot més important, els objectius finalistes concrets que el Principat ha
de perseguir en el seu dinamisme. En aquesta línia, cal ser conscients que s’ha d’acabar amb l’actitud que el creixement de l’eco-
nomia és un objectiu en si mateix –“créixer per créixer”. Existeix unanimitat sobre la necessitat de créixer, però cal plantejar-se
cap a on anem. D’una altra manera, es pot apuntar que s’ha de créixer més, però, sobretot, el que cal és un creixement de més
qualitat i d’acord amb uns objectius establerts amb el màxim de consens possible. A més, aquest creixement ha de ser sostenible
i no ha de malbaratar els recursos disponibles. Prenent com a referència això, s’ha de destacar que la nova empresa en el nou con-
text socioeconòmic internacional ha de tenir present la necessitat de crear valor per a l’accionista, i, cada vegada més, pel conjunt
de la societat, amb el principi que el present i el futur passa per la qualitat, el preu i la imatge social.

Aquestes reflexions han de portar, necessàriament, a un procés ampli de debat entre les forces econòmiques i socials, per al qual
es requereix disposar d’una proposta de futur realista i assolible en un horitzó de mig termini. D’acord amb això, cal tenir pre-
sent que per a Catalunya la referència econòmica i de mercat no ha de ser el Principat, ni tan sols Espanya, sinó més aviat el món.

En aquest context cal situar el present document elaborat pel COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA, el qual pre-
tén contribuir al debat obert els darrers mesos sobre la necessitat i el disseny d’un model de futur per a Catalunya, que permeti
dinamitzar la seva economia des d’un punt de vista quantitatiu i qualitatiu. D’acord amb això, recull un conjunt de reflexions i de
propostes per tal d’ajudar a concretar les grans línies de desenvolupament per als propers anys.

El document ha comptat amb la participació d’un grup representatiu d’economistes experts, que desenvolupen la seva activitat
professional en diversos àmbits (sector públic, universitats, empreses, despatxos professionals, ...). Així mateix, cal destacar la par-
ticipació activa dels diversos òrgans del COL·LEGI.

El document segueix, a grans trets, les pautes marcades pel document “Catalunya Futur. Impulsem l’economia catalana. Present
i futur. Síntesi” En el seu apartat tercer –“On anem?”–. D’acord amb aquest, s’estructura en quatre capítols, que són els següents:
1.- Infraestructures econòmiques i de transports i comunicacions.
2.- Ocupació i formació.
3.- Empresa: dimensió i internacionalització.
4.- Innovació i sostenibilitat.

1. Infraestructures econòmiques i de transports i comunicacions

1.1. Reflexions sobre el model de futur

La planificació de les infraestructures no es pot deslligar de la planificació territorial i ha de partir de la realitat present i previs-
ta. Amb aquest principi, el model de futur del Catalunya en matèria d’infraestructures passa com a objectiu general per un marc
territorial que potenciï els models metropolitans des d’una perspectiva plurinuclear, dins d’un context internacional caracteritzat
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Un nou model de futur per a Catalunya
Reflexions i propostes del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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per la tendència a impulsar i optimitzar les grans àrees demogràfiques i econòmiques. Això implica la dinamització de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i, al mateix temps, el potencionament d’altres realitats metropolitanes de Catalunya, com
l’eix Reus-Valls-Tarragona o l’àrea de Girona. A la vegada, cal mantenir i potenciar en cada municipi català l’equilibri entre
residència i activitat econòmica, la qual cosa constitueix un actiu de les ciutats del Principat, que, tanmateix, s’està deteriorant en
els darrers anys. Finalment, s’ha de tenir present que l’eficiència de l’AMB i l’afavoriment de la mobilitat de persones i de mer-
caderies no pot oblidar els tres eixos bàsics de Catalunya, com són el de la Mediterrània, el de l’Ebre i el Transversal. 

D’altra banda, el model de futur ha de contemplar l’ocupació eficient de l’espai, atès que els costos de localització i de mobilitat són molt
alts. La política d’infraestructures ha de tenir en compte la localització amb un criteri on més que la quantitat de la xarxa el que ha d’im-
portar cada vegada més és l’eficiència i la rendibilitat social i la gestió. Amb aquesta filosofia cal definir un model específic d’infraes-
tructures. No s’ha d’oblidar que aquest determinarà, entre d’altres, la política de localització d’habitatges.

1.2. Principis bàsics

L’assoliment d’un model de futur d’aquest tipus per a Catalunya s’assenta en una sèrie de principis bàsics com són els següents:

• Planificació de llarg termini amb un horitzó de 25 anys i una visió global/social de les actuacions, que prengui sempre com a
referència el model de planificació territorial que es pretén.

• Concertació institucional entre les administracions públiques a qualsevol nivell competencial, atès que la manca d’acord retar-
da projectes, per la qual cosa es podria pensar en la introducció de canvis legislatius que facilitessin la presa de decisions i la
resolució de disfuncionalitats competencials.

• Gestió integral, sobre la base que tant important és la xarxa d’infraestructures com la seva correcta gestió. La filosofia d’a-
questa gestió ha de ser l’eficiència i la rendibilitat social, i que contempli necessàriament la col·laboració entre el sector públic
i el sector privat. També, cal pensar en l’oportunitat de fomentar la gestió de projectes o d’infraestructures a través d’agències
o mitjançant autoritats suprainstitucionals.

• Mobilitat obligada, àmbit en el qual no s’ha dut a terme una reflexió profunda sobre la localització de la població i l’activitat
en el territori i les dificultats que entranya quant a mobilitat, i s’ha generat un equilibri poc adequat entre el transport públic i
el transport privat.

• Sistema de finançament, tema de gran importància que determina el model de futur i les actuacions a prendre, i que requereix
d’una reflexió i d’un posicionament efectiu pel que fa a les polítiques a endegar, sospesant les diferents opcions (eficiència, ree-
quilibri territorial, …). En aquest sentit, hom ha de reflexionar entorn a la compensació del dèficit fiscal que pateix Catalunya
per la via de la dinamització de les inversions públiques del govern central en infraestructures.

1.3. Orientacions per al disseny i desenvolupament d’actuacions específiques

• Xarxa d’aeroports i de ports
Són necessàries més inversions, sobre la base d’un model d’especialització per a les infraestructures catalanes en un context europeu i
mundial i d’una reflexió sobre el model de gestió que tot això requereix, cosa que passa per la descentralització des del govern central.

• Xarxa ferroviària
Potenciar les inversions en xarxa que facilitin la connectivitat del territori i la mobilitat quant a població i, especialment, mer-
caderies, i que estableixi com a referència per als propers anys la construcció de la xarxa del tren d’alta velocitat amb Madrid
i la frontera francesa, objectiu prioritari a curt termini.

• Xarxa viària
L’eix bàsic per als propers anys ha de ser crear xarxa viària que pensi en l’equilibri del territori i que presti atenció al transport
en zones amb densitat demogràfica i econòmica relativament elevades i als corredors de més recent desenvolupament. Al
mateix temps, cal reflexionar sobre possibles alternatives als peatges, atès l’esgotament d’aquest model, i sobre el potenciament
de centres logístics com a unitats eficients de gestió i de distribució de mercaderies.

• Transport urbà i interurbà
Potenciar les inversions que facilitin la millora quantitativa i qualitativa del transport en les diverses zones metropolitanes de
Catalunya, amb una especial atenció a l’AMB i a les zones veïnes.
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• Infraestructures energètiques
Potenciar les inversions destinades a millorar el servei i garantir el desenvolupament poblacional i econòmic dels propers anys,
sense perdre de vista les possibilitats que puguin oferir les energies alternatives, la millora en l’eficiència del sistema i una bona
gestió i un adequat ús dels recursos, així com la necessitat de protegir el medi ambient.

• Infraestructures hídriques
Camp que requereix urgentment d’una estratègia d’actuació que sigui capaç de respondre a les necessitats actuals i futures de
Catalunya. Cal un posicionament clar sobre les diverses alternatives disponibles, que tingui en compte la qualitat dels recursos
hídrics i la rendibilitat econòmica de l’opció.

• Telecomunicacions
S’ha de fer un esforç per que no hi hagi exclusió territorial i social en l’accés i l’ús d’aquestes infraestructures, i mantenir els cri-
teris d’eficiència. Cal més xarxa d’infraestructures, especialment adreçada a les activitats i polígons econòmicoindustrials, però,
a més, que aquesta sigui utilitzada, per la qual cosa és necessària una adequada política tarifària i una política dinamitzadora
que impulsi l’ús des de les institucions públiques i el món de l’ensenyament.

• Fira de Barcelona
Àmbit que requereix d’una reflexió profunda que plantegi una revitalització decidida i consensuada dins d’un nou marc euro-
peu i mundial, i abocar-hi els recursos econòmics necessaris.

2. Ocupació i formació

2.1. Reflexions sobre el model de futur

L’ocupació i la formació han de ser tractats amb una perspectiva global, s’ha de tenir en compte que són aspectes socials de gran abast
i d’implicacions diverses i complexes. El model de Catalunya en aquests àmbits hauria de tenir com a eix bàsic assolir la plena ocupa-
ció dels seus actius a través del màxim equilibri possible entre l’oferta i la demanda, i mantenir, al mateix temps, la cohesió social. Aquest
objectiu finalista a perseguir implica una sèrie d’objectius de caire intermedi que han de fonamentar les polítiques a endegar. Aquests
són l’augment de la taxa d’activitat i d’ocupació de la nostra societat, la integració de col·lectius en situacions menys favorables i la neces-
sitat que el mercat de treball i el sistema d’ensenyament siguin capaços de respondre a les necessitats quantitatives i qualitatives actuals
de la nostra realitat econòmicoempresarial. Tot això, sobre la base que per a una societat moderna és imprescindible conciliar adequa-
dament tres substrats fonamentals com són la família, l’escola i el treball. 

Certament, el Principat compta en l’actualitat amb un bon capital humà, quelcom destacat, fins i tot, a nivell internacional, però
no s’han d’oblidar les deficiències d’un sistema amb importants contradiccions, com, per exemple, la convivència d’un desajusta-
ment oferta-demanda en el mercat laboral quant a especialitzacions de grau intermig amb una borsa d’atur difícil de reduir. Res-
pecte d’això, cal tenir present la necessitat inexcusable de superar estrangulaments d’aquest tipus que limiten les potencialitats de
l’economia catalana (empresarials, d’ocupació, …).

D’altra banda, s’ha de ser conscient que Espanya és el segon país amb uns índexs d’envelliment més alts del món –els majors de 65
anys superen en nombre als menors de 14 anys i suposen al voltant d’un 17% de la població total-, amb tendència clara a augmen-
tar –es preveu que l’any 2050 els majors de 65 anys suposaran més d’un 30%– , i el segon país amb una taxa de natalitat més baixa,
trets demogràfics que condicionen i condicionaran significativament el devenir del mercat de treball i de l’ensenyament. En aques-
ta línia, és necessari reflexionar sobre l’oportunitat i les mesures oportunes encaminades a allargar la vida laboral dels individus i,
per tant, retardar, i fins i tot flexibilitzar, l’edat de jubilació –legal (dels 65 anys als 70 anys) i efectiva (dels 58 anys als 63 anys)-, d’a-
cord amb el creixement de l’esperança de vida i els requeriments de l’actual societat. Això permetria reduir els costos creixents que
entranya la població jubilada, facilitaria l’aprofitament social de les inversions col·lectives fetes en la qualificació i en l’experiència
dels individus actius al llarg de la seva vida, i ajudaria a reduir el desajustament que existeix en el mercat de treball entre l’oferta i
la demanda. Cal superar definitivament contradiccions com la derivada de la convivència de propostes que aposten per un allarga-
ment de la vida laboral fins als 70 anys amb una realitat que palesa un alt índex de prejubilacions a edats que no arriben als 60 anys.

2.2. Principis bàsics i actuacions específiques

Els principis bàsics i les actuacions específiques que han de permetre desenvolupar el model de futur de Catalunya quant a ocu-
pació i formació són els següents:



Pàg. 24 Informatiu de l’economista núm. 85

• Fomentar la cultura emprenedora a la societat en el seu conjunt, actiu fonamental del Principat, i, paral·lelament, la cultura de la fle-
xibilitat. Juntament amb això, és imprescindible estendre la cultura de la polivalència i la rotació en la persona i en la feina, així com
la capacitat d’adaptació continua al canvi tecnològic i econòmic, la qual cosa implica la necessitat de la formació permanent al llarg
de la vida activa de l’individu. Tot això forma part dels trets que deuen caracteritzar el nou treballador del futur (motivació, qualitat,
creativitat, responsabilitat, …), i que han d’introduir-se com a filosofia dins l’ensenyament a tots els nivells, inclosa l’escola. 

• Intensificar les vies de connexió entre el mercat de treball i l’ensenyament, d’una banda, i la realitat empresarial, de l’altra, en tots
dos sentits. Això, suposa dur a terme l’apropament definitiu del mercat laboral i del sistema d’ensenyament a les necessitats de
les empreses, cal crear mecanismes flexibles i de resposta ràpida que permetin superar les rigideses i les disfuncionalitats que exis-
teixen actualment. En aquest sentit, s’han d’intensificar els esforços per integrar el domini d’un idioma estranger en l’ensenyament
i per estendre l’ús de les noves tecnologies. Però, també, cal que les empreses, de qualsevol dimensió, s’involucrin i participin més
en l’àmbit laboral i en l’ensenyament en tots els nivells, sobre la base d’una major responsabilitat social de les empreses en un nou
marc que és més exigent en aquest sentit. Seria interessant estudiar la possible creació d’òrgans participatius en els quals s’inte-
gressin representants del mercat laboral, del sistema d’ensenyament i del món empresarial, amb capacitat per dissenyar i decidir
polítiques i actuacions concretes (polítiques de foment de la contractació, plans formatius, noves especialitats, …), seguint models
d’altres països europeus (cas, per exemple, de Bèlgica).

• Intensificar les accions encaminades a fer que la protecció dels aturats passi cada vegada més per polítiques actives, que con-
dueixin a incentivar l’activitat formativa i les activitats de treball social, amb l’objectiu de facilitar la seva inserció en el mercat
de treball normalitzat.

• Prestar una major atenció a col·lectius sociolaborals amb problemàtiques diverses d’inserció, com les dones, els joves amb baixa
qualificació professional, els aturats de major edat –més de 45-50 anys- i els immigrants. Pel que fa a les dones, cal destacar la
necessitat d’instrumentar mecanismes que ajudin que aquest col·lectiu pugui conciliar el món familiar amb el món laboral (guar-
deries, legislacions, modalitats contractuals, ajuts a la contractació, desgravacions fiscals, …). Respecte dels col·lectius de joves
de baixa qualificació i d’aturats grans, es poden ressenyar les importants dificultats que existeixen per recuperar laboralment uns
grups socials que tendeixen a englobar l’atur de llarga durada (estructural) i que s’han d’enfrontar a la competència que plante-
gen els treballadors immigrants (de menors costos salarials). Per aquest motiu, cal potenciar la formació ocupacional en aque-
lles especialitats professionals en les quals es denota estrangulaments d’oferta en el mercat laboral, tant a través d’una bona
oferta formativa com de vies d’estímul a formar-se dels propis efectius (per exemple, pagament de sous a joves de baixa qualifi-
cació que desenvolupin una carrera formativa en una determinada especialitat). Finalment, s’ha de tenir present que la inserció
laboral del col·lectiu d’immigrants ha d’anar lligada a la seva inserció social, la qual cosa té costos significatius.

• Millorar quantitativament i qualitativament el sistema d’ensenyament, la qual cosa significa més recursos, especialment per a
inversió i despesa corrent, i l’actualització permanent del professorat. Paral·lelament, cal estudiar fórmules que permetin un
aprofitament més gran de les infraestructures d’ensenyament en usos socials alternatius, d’acord amb les noves demandes de
la societat, que facilitin una millor rendibilització de les inversions realitzades i el desenvolupament d’actuacions que ajudin a
compatibilitzar la vida familiar, escolar i laboral de la societat d’una manera més adequada.

• Introduir sistemes de gestió en el mercat de treball i, també de manera especial, en els centres d’ensenyament, amb la finalitat
de cercar una major professionalització i uns criteris d’actuació més empresarials, que prenguin com a referència la necessitat
de planificar estratègies amb una visió de mig i llarg termini.

• Prestigiar i revaloritzar socialment la formació professional, i modificar determinats valors socials, culturals i familiars al res-
pecte i aplicar esforços i recursos en una veritable reforma del sistema d’ensenyament, que tendeixi cap al model dual existent
en els països del nostre entorn (per exemple, Alemanya o Àustria). Al respecte, hom ha de contemplar la necessitat d’instru-
mentar mecanismes d’abast ampli que consciencïin la societat en tots els seus nivells, amb una atenció especial al nucli familiar
(campanyes publicitàries, incidència en mitjans de gran ressò mediàtic, …).

• Accentuar els esforços en matèria de formació contínua, adreçats a millorar l’oferta d’ensenyament i a potenciar el recurs a
aquest tipus de formació per part d’individus i d’empreses. Pel que fa al finançament de la formació contínua, és necessari con-
siderar la implementació de sistemes que no siguin discriminatoris, especialment en el cas de les empreses de petita i mitjana
dimensió, i que prenguin com a referència els models d’altres països basats més en línies properes a les desgravacions imposi-
tives de les despeses en formació de les empreses que no pas als ajuts directes a aquestes (cas, per exemple, de França).

• Dignificar la figura dels autònoms en tots els sentits, com a via per potenciar la cultura de l’emprenedor i la creació de teixit
empresarial i ocupació, per la qual cosa caldria estudiar la generació d’estatuts especials per a autònoms i micro-empreses
(constitució, fiscalitat, contractació laboral, finançament, règim de responsabilitat, previsió social, …) i introduir mecanismes
que redueixin els entrebancs que existeixen per crear negocis (legislació senzilla, “finestreta única”, ).



3. Empresa: dimensió i internacionalització

3.1. Reflexions sobre el model de futur

L’economia catalana ha experimentat en els darrers anys un creixement notable i un fort procés d’internacionalització, però enca-
ra manté una sèrie de reptes pendents pel que fa al món empresarial, davant els quals cal prendre mesures d’actuació. Alguns d’a-
quests reptes més importants són els següents:

• la dimensió,
• el finançament,
• la formació, 
• la innovació,
• la internacionalització.

Realment, el Principat disposa d’un important i dinàmic teixit empresarial, que necessita i exigeix desenvolupar accions encami-
nades al seu potenciament en tots els sentits. S’ha de destacar que Catalunya compta amb quelcom bàsic per a qualsevol econo-
mia i país, com és el capital humà i, molt especialment, una cultura emprenedora i empresarial, avantatge clar i positivament
diferencial que caracteritza la societat del Principat. A més, històricament Catalunya ha palesat una bona capacitat de resposta
davant els canvis de l’entorn i els reptes de futur als que ha hagut de fer front.

Per últim, cal tenir en compte que en un context com el present les empreses han d’adoptar els principis de la sostenibilitat, asso-
lint una major conscienciació social com a eix de la seva política d’actuació que ha de tenir per objectiu crear valor per als accio-
nistes, treballadors, … i, així mateix, per al seu entorn (social, mediambiental, …). En l’actualitat i en el futur, els reptes de les
empreses passen per la qualitat, el preu i la imatge social.

3.2 Principis bàsics i actuacions específiques

L’assoliment d’un model de futur estable, sa i sostenible pel que fa a l’empresa catalana exigeix desenvolupar accions en diversos
fronts. Aquests són els següents:

• La dimensió i la propietat. La tradició històrica i cultural de Catalunya ha determinat la configuració d’un teixit integrat, majorità-
riament, per empreses de petita i mitjana dimensió de propietat predominantment familiar. D’una banda, la dimensió petita i mitja-
na de les empreses aporta a l’economia catalana tota una sèrie de fortaleses per a un context com l’actual (flexibilitat, agilitat,…), si
bé, també, està unit a un conjunt d’importants limitacions (gestió, recursos humans, finançament, innovació, internacionalització, …),
que obstaculitzen la marxa i l’expansió de les empreses en el curt i en el mig termini. D’altra banda, cal ser conscients que la propie-
tat familiar de les empreses genera un sentiment de propietat –i control-, que constitueix, en moltes ocasions, una barrera psicològi-
ca que condiciona les possibilitats de crear grans grups empresarials. Lògicament, el model de futur de Catalunya ha de passar pel
potenciament de les PIME, i aprofitar tots els avantatges associats a un tipus de propietat familiar. Però, també, passa per la supera-
ció de totes les febleses que això genera. De fet, tot i l‘important actiu de què disposa Catalunya pel que fa a l’entramat de PIME que
existeix, és fonamental tenir grans empreses, especialment en un marc globalitzat i competitiu com el previst a curt i mig termini. Hom
ha de ser conscient que avui en dia la competitivitat d’un país ve marcada pel nombre i la qualitat de les grans empreses que té. Per
aquest motiu, cal estructurar processos de dimensionament del teixit empresarial, que facilitin i fomentin el salt de la condició de peti-
ta a mitjana i de la de mitjana a gran empresa -en funció de cada branca d’activitat-, i que prenguin com a referència les experiències
d’altres països (Suècia, Holanda o Suïssa). Això implica, entre d’altres, unes polítiques fiscals afavoridores de les grans estructures,
un sistema de finançament adequat i unes legislacions que facilitin la successió i les aliances i la cooperació empresarials.

• El capital humà. L’actual capital humà de Catalunya presenta tot un conjunt de trets força positius, que doten l’economia d’una for-
talesa significativa. No obstant això, cal incidir en una sèrie de problemes que limiten les possibilitats de les empreses. Aquest és el
cas de les dificultats que aquestes tenen per cobrir les seves necessitats de contractació laboral, especialment en segments d’espe-
cialització de grau mig. Així mateix, s’ha d’abordar amb major intensitat la professionalització de les empreses de petita i mitjana
dimensió, i possibilitar una millora de la seva gestió en tots els sentits (formació dels gestors, contractació d’executius, …). Pel que
fa l’ensenyament, no es pot oblidar, també, la necessària vinculació entre el món empresarial i el món de la formació, la qual cosa
implica una participació més gran de les empreses en les activitats d’ensenyament i, alhora, que aquestes incorporin mecanismes que
permetin un capital humà més experimentat a qualsevol nivell educatiu (pràctiques a empreses, pràctiques a l’estranger, …).

• El capital tècnic i immaterial. Possiblement un dels majors handicaps de l’empresa catalana rau en el camp de la innovació, així com
en els aspectes immaterials. En aquest àmbit són necessàries, per exemple, mesures que potenciïn la innovació i les marques amb
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un millor tractament fiscal i administratiu, amb uns ajuts directes no discriminatoris i amb uns mecanismes que facilitin les relacions
entre les universitats i les empreses, que prenguin més com a referència la realitat de les PIME.

• El capital financer. Els trets que caracteritzen el teixit empresarial català (dimensió i propietat) i, possiblement, l’existència
d’un marc de finançament no suficientment adequat determinen que encara a Catalunya l’autofinançament sigui la principal
via per cercar l’expansió i la internacionalització i que les noves fórmules de finançament (capital risc, crèdit participatiu,…)
siguin poc conegudes i mal valorades. Les empreses han de tenir el finançament apropiat en quantitat i qualitat com per poder
afrontar amb èxit els seus reptes futurs. D’acord amb això, cal facilitar la quantitat de recursos necessaris associats a finalitats
concretes (innovació, internacionalització,…), i potenciar i adequar vies de finançament alternatives per a les PIME, així com
per a les noves iniciatives emprenedores, entre les quals tenen un important protagonisme fórmules relativament noves (sorti-
da a borsa, capital risc, crèdit participatiu, garanties comunes, crèdits amb interessos flexibles segons beneficis, …).

• La internacionalitació. D’uns anys ençà, l’economia i les empreses de Catalunya han dut a terme un intens procés d’internaciona-
lització, que s’ha materialitzat, principalment, en un augment substancial del comerç exterior, en el desenvolupament de nombro-
ses iniciatives empresarials d’implantació productiva a l’estranger, i en l’establiment d’aliances internacionals. Els esforços privats i
públics en aquesta matèria han estat importants, però els indicadors revelen un grau d’internacionalització de les empreses del Prin-
cipat encara menor al dels països del nostre entorn, per la qual cosa és necessari continuar treballant en aquesta línia. Al respecte,
les accions a desenvolupar han de prioritzar el suport a la internacionalització (comercial, implantació productiva, transferència de
tecnologia, …) de les empreses catalanes, sobretot de petita i mitjana dimensió, per la via del finançament, del subministrament de
recursos humans (per exemple, directius formats i disposats a desplaçar-se a l’estranger, personal amb idiomes, …) i del desenvo-
lupament de les eines més apropiades (promoció comercial, informació sobre mercats, …). Cal prioritzar la multinacionalització de
les empreses catalanes, i impulsar les unitats de gran dimensió i anar més enllà del concepte de “multinacional de butxaca”. A més
de l’anterior, s’ha de prestar atenció a la captació d’inversions estrangeres, tenint en compte que això ha de passar per la captació
d’inversions que siguin de qualitat, en l’àmbit de la innovació, vinculades a la generació de valor afegit, arrossegadores d’activitat,
creadores de llocs de treball qualificats, …. Aquest criteri també ha de guiar les noves inversions que realitzin les multinacionals ja
implantades, dins les quals cal atendre molt especialment als directius autòctons que estan al capdavant.

4. Innovació i sostenibilitat

4.1. Reflexions sobre el model de futur

L’adaptació de Catalunya al nou futur econòmic i tecnològic passa per diversos elements que resulten claus, entre els quals des-
taquen especialment dos. Per un costat, el capital humà i, per l’altre, la innovació en totes les seves vessants (recerca i desenvo-
lupament, …), elements profundament interrelacionats. Aquests han d’emmarcar-se en un context en el qual la modernització,
la competitivitat i, cada vegada més, la sostenibilitat esdevinguin directrius bàsiques del nostre creixement.

Per a la definició del model de futur de Catalunya en matèria d’innovació cal ser conscients de tres fets importants, com són els
següents:

• En primer lloc, que sembla haver unanimitat sobre les importants relacions que existeixen entre la innovació i el desenvolupa-
ment econòmic, sobretot en determinats sectors d’activitat. Però, tot i la importància que té la innovació, en certs casos no sem-
bla existir una correlació tan directa entre aquesta i el dinamisme econòmic i el nivell de riquesa com a priori hom pot pensar.
A Espanya tenim exemples a les Illes Balears i Galícia, amb importants creixements de les seves economies, però que no desta-
quen per desenvolupar innovació tecnològica. També es poden trobar casos il·lustratius a altres països, com els Estats Units, on
l’Estat de Washington va saber transformar la seva estructura econòmica des d’activitats primàries i extractives cap a sectors pun-
ters, gràcies a un factor causal com és la iniciativa de dos grans emprenedors originaris de la regió, que van ser els impulsors de
les branques aeronàutica (Boeing) i telemàtica (Microsoft) a la zona. Val a dir, així mateix, que als Estats Units els increments
de productivitat dels darrers anys han tingut lloc, sobretot, en sectors tradicionals. Sembla clar, doncs, que en el desenvolupa-
ment dels països i les regions influeix de manera fonamental la cultura emprenedora, moltes vegades d’agents locals i/o origi-
naris del territori, i, en certes ocasions, de l’atzar.

• Un segon factor a contemplar és que la innovació es genera en els centres de decisió de les empreses i dels organismes tec-
nològics. En moltes ocasions, mitjançant un procés de “dalt a baix”, que s’inicia en els òrgans directius de les empreses i emana
a la resta de les estructures internes, però, en altres, el procés és de “fora a dins”, atès que la iniciativa sorgeix dels organismes
tecnològics i es transfereix al teixit productiu.
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• Finalment, cal tenir present la necessitat de diferenciar entre la política científica i la política d’innovació, sense perdre de vista,
en qualsevol cas, la seva relació. La primera cerca l’excel·lència científica, mentre que la segona es centra molt més en ajudar
les empreses a fi que innovin.

El disseny del model de futur de Catalunya en matèria d’innovació, així com de modernització, competitivitat i sostenibilitat, ha
de basar-se en dos elements, com són l’anàlisi de la nostra situació i l’estudi d’experiències d’altres països. Al mateix temps, el
model ha de partir de la necessitat de prioritzar els recursos disponibles, i cercar en tot moment el màxim impacte –rendibilitat-
de cada acció a desenvolupar.

Pel que fa a la nostra situació, és necessari reflexionar sobre allò que dota a Catalunya de diferenciació respecte a altres regions
europees i sobre allò que condiciona i, especialment, limita el seu dinamisme econòmic. Diverses qüestions resulten cabdals en
aquest sentit, entre les quals es poden destacar les següents:

– L’elevat grau d’obertura a l’exterior de l’economia, que fa que el Principat sigui una de les regions europees més obertes tant a
nivell d’intercanvis comercials, com de serveis i de moviments de capitals. Aquesta obertura es justifica, en bona part, per la forta
entrada de multinacionals i de capital estranger dels darrers vint anys, que fa que el 60,5% de les  nostres exportacions estigui a
mans de firmes de propietat forana. La penetració estrangera ha provocat un procés de substitució dels emprenedors locals i la
deslocalització de centres de decisió, i ens situa més a prop del model d’Irlanda que els de Baden Württemberg o de Baviera. 

– Les limitacions en matèria d’infraestructures, dotació tecnològica, comunicacions, …, derivades de la manca d’inversions públiques
en aquests camps, les quals tindrien, de ben segur, una elevada rendibilitat social i impulsarien la inversió privada. 

– Tant els agents privats com els agents públics encara fan pocs esforços en l’àmbit de la innovació. 

– El tipus d’innovació que ara per ara defineix el teixit empresarial autòcton –de petites i mitjanes empreses- es caracteritza pel fet
que la innovació es deriva més aviat dels mercats (market pull) que no pas dels laboratoris (technology push), cosa que fa difícil
l’assoliment d’innovacions radicals que trenquin les dinàmiques dels sectors d’activitat. En aquest context, l’obertura comercial a
l’exterior de les empreses, amb una elevada presència als mercats exigents d’Europa, i el capital humà tenen un paper bàsic en el
sosteniment del progrés tecnològic i econòmic. Tanmateix, cal destacar que no existeixen els mecanismes adequats per tal de faci-
litar la traducció de les demandes tecnològiques generades en el mercat en processos d’innovació eficients dins les empreses.

Respecte de les experiències d’altres països, poden ser referències interessants els casos de Finlàndia, Corea del Sud i Israel o de
certes regions alemanyes, els quals han fet un gran salt en matèria tecnològica en els últims anys per diversos motius. Val a dir
que a molts països i regions existeixen estratègies definides en matèria d’innovació, així com de modernització, competitivitat i
sostenibilitat, d’acord amb les seves potencialitats,  sobre la base de la vinculació entre el món públic i el món privat i en la cre-
ació i l’existència d’instruments apropiats. Cal tenir present que molts nuclis territorials de fort dinamisme es fonamenten en el
trinomi empreses-sector públic-universitats, entorn a àmbits de futur (telecomunicacions, biotecnologia, aeronàutica, …). Aquest
model aconsella que Catalunya ha de cercar les seves pròpies singularitats, i vehicular els seus avantatges i les seves potenciali-
tats internes vers a l’especialització en coneixement i en activitats.

D’acord amb l’anterior, el model de futur de Catalunya ha de centrar-se en tres eixos bàsics, com són:  

– l’especialització en una sèrie d’àrees de futur (biotecnologia, audiovisual, aeronàutica, nous materials, salut, energies renova-
bles, reciclatge i medi ambient, …);

– el teixit de petites i, sobretot, mitjanes empreses, el qual defineix la nostra realitat;

– una major comunió entre el món públic i el privat, a través d’unes relacions bidireccionals, que destaquin la necessitat d’una
major implicació de les empreses en el seu entorn. 

Finalment, és necessari prestar una major atenció als esforços en innovació que desenvolupen sectors d’activitat que són, general-
ment, poc considerats en l’actualitat, pel fet de no ser punters des del punt de vista tecnològic (cas del metall, el tèxtil i la confec-
ció o, fins i tot, els serveis), però que estan molt arrelats a Catalunya i presenten problemàtiques importants. 

4.2 Principis bàsics i actuacions específiques

L’assoliment d’un model de futur per a Catalunya en l’àmbit de la innovació i la sostenibilitat que sigui modern i competitiu passa
per desenvolupar accions, entre d’altres, en els següents fronts:
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• Fomentar la “cultura de la innovació” i la “cultura de la qualitat” tant al món empresarial -sobretot les unitats de petita i mit-
jana dimensió- com a les universitats. Cal que aquestes cultures arrelin en els agents i determinin el seu comportament en tots
els sentits. En el cas de les universitats cal introduir mecanismes que facilitin que les actuacions responguin millor a les necessi-
tats empresarials i a una major mentalitat emprenedora, que cerquin l’apropament cap a models com puguin ser, per exemple,
els anglosaxons. Tot l’anterior requereix, a més, disposar de mecanismes de transferència eficients des dels nuclis de coneixe-
ments (universitats i centres de recerca) i des dels mercats cap a les empreses. 

• Impulsar una infraestructura tecnològica complerta i moderna, que faci front a les exigències d’un model que potencia la inno-
vació i la competitivitat i sostenibilitat d’una societat com la catalana. Això suposa accions encaminades a crear xarxa, però,
també, destinades a potenciar el seu ús. Per al disseny de la infraestructura cal prendre en consideració la realitat del Principat
i reflexionar entorn a altres experiències (per exemple, els models del País Basc, de la Comunitat Valenciana, o d’altres regions
europees). 

• Definir i posar en marxa els instruments de política tecnològica més adequats per respondre als reptes associats al foment d’una
“cultura innovadora”, entre els quals s’ha d’estudiar la continuació d’una política d’ajuts que no sigui discriminatòria, que fomen-
ti els àmbits d’especialització que persegueix Catalunya i que tingui en compte la realitat del nostre teixit universitari i, sobretot,
empresarial. A grans trets, es pot afirmar que caldria revisar el sistema d’incentius tant en l’àmbit de la recerca científica com en
l’empresarial. Així mateix, cal millorar el tractament fiscal de la innovació, especialment en el cas de les empreses, i tractar d’u-
nificar criteris d’avaluació i aplicació de les polítiques d’ajuts directes i de les polítiques de desgravació fiscal i aplicar-hi un con-
cepte sobre innovació més flexible i clar, que permeti un correcte aprofitament dels avantatges que es deriven de les actuacions
governamentals. D’altra banda, no es pot oblidar la necessitat de potenciar una major connexió entre la innovació universitària i
la innovació empresarial, que instrumenti canals directes que complementin les línies ja existents, com per exemple un sistema
específic d’incentius fiscals a aplicar en aquells projectes tecnològics basats en la cooperació universitat-empresa.

• Potenciar el capital humà, factor bàsic en tots els sentits. La innovació i la sostenibilitat es fonamenten en una bona dotació de
persones de qualsevol nivell educatiu (universitari, formació professional, …), en nombre i en qualitat, que impulsin la gene-
ració, la difusió, la introducció, l’aplicació, … de les iniciatives. Són un corrent clau per traduir la informació que sorgeix als
mercats i als laboratoris en innovació. Entre d’altres, cal continuar potenciant la transferència de persones des de les universi-
tats i dels centres tecnològics a les empreses mitjançant diverses vies (desgravacions fiscals, ajuts,…). Vinculat a això, es poden
apuntar dos aspectes d’un gran interès, que són els següents:

– D’una banda, la necessitat d’una major permeabilitat de la societat catalana pel que fa a l’obertura a l’exterior d’universitats,
centres de formació i empreses, mentre que s’ha de potenciar una major relació d’aquestes amb homòlogues d’altres països,
i impulsar la translació d’idees i de persones, la col·laboració, …. 

– Per una altra banda, cal ser conscients que les universitats i les empreses s’estan quedant sense investigadors joves que desen-
volupin innovació –bàsicament recerca i desenvolupament. La pèrdua de prestigi social d’aquest tipus d’activitats, la manca
de recursos,… són explicacions d’aquest fenomen, front el qual cal accions decidides de dinamització i de suport. Una actua-
ció, en aquest sentit, podria ser la resolució de la problemàtica al voltant de la integració dins de les universitats i del món
professional dels investigadors catalans que desenvolupen les seves especialitats en universitats i centres estrangers, per
exemple mitjançant modalitats de contractació específiques per a aquest col·lectiu que portin associades rebaixes fiscals.

• Desenvolupar i fomentar instruments financers específics per a la innovació. Ara per ara Catalunya s’ha caracteritzat per una
escassa disponibilitat de mecanismes en aquest sentit, així com per un reduït ús d’aquests, a diferència d’altres regions. Entre
altres accions, s’hauria de reflexionar sobre la idoneïtat d’impulsar a Catalunya modalitats com el “capital intel·ligent” –socis
financers que coneixen els negocis i que aporten valor afegit, a més de capital financer-, el “capital llavor” –amb una presència
de finançament públic notable, atès les singularitats de les iniciatives en les seves fases inicials- i figures financeres que encara
no estan prou arrelades –capital risc, business angels, garanties comunes, crèdits participatius, ….

• Introduir instruments d’avaluació continua de la política d’innovació, que persegueixin la qualitat d’aquesta mitjançant l’anà-
lisi financera, tècnica i econòmico-empírica de què es fa i l’anàlisi de la rellevància del seu impacte. Els resultats d’aquesta ava-
luació i les expectatives a curt i mig termini permetrien reconduir de forma permanent la política tecnològica. Una acció
d’aquest tipus necessita, entre altres, uns recursos humans convenientment preparats per exercir aquesta avaluació de manera
adequada.

• Finalment, no s’ha d’oblidar la necessitat de seguir impulsant la utilització i l’aplicació de les noves tecnologies per part de la socie-
tat i de les empreses, a través de diferents accions (campanyes públiques i demostratives, baixa de preus i tarifes, …).
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Principis deontològics que orienten les activitats 
dels economistes

El Comitè de Normativa i Ètica Professional, amb la finalitat de promocionar
els Principis Deontològics del nostre Col·legi, publicarà en cada un dels Infor-
matius de l’Economista una breu ressenya en relació a la interpretació que el
CNEP efectua sobre aquests. Aquestes ressenyes algunes vegades respondran a
un fet real, com és el cas que s’explica en aquest Informatiu, i d’altres respon-
dran a un fet hipotètic que prèviament haurà estat discutit pel Comitè de Nor-
mativa i Ètica Professional. 

El cas que es comenta en aquest Informatiu, elaborat pel vocal del CNEP, Sr.
Marçal Tarragó, respon a una petició real, de fa ja uns quants anys, que el
Comitè de Normativa i Ètica Professional va interpretar, per aquest cas, el
Principi de Confidencialitat i el Principi de Lleialtat.

Una de les primeres actuacions de Comitè
de Normativa i Ètica Professional del
Col·legi, va ser arran de la sol·licitud
d’empara d’un company col·legiat, en
relació a determinades actuacions profes-
sionals.

En síntesi el fons del problema era un liti-
gi sobre honoraris professionals, en què
hi havia desacord entre el col·legiat i el
seu client. Es tractava, a més a més d’una
actuació amb repercussions judicials, en
la mesura que l’actuació del col·legiat
traspassava l’exercici privat.

El col·legiat sol·licitava del CNEP que l’e-
ximíssim del compromís de confidenciali-
tat en la seva actuació d’assessoria fiscal,
per poder subministrar al jutge determi-
nada informació.

Recordem, que el principi setè de les
normes i principis deontològics, precisa-
ment pel que fa referència a la confiden-
cialitat, diu:

“L’economista, no divulgarà mai la infor-
mació que reculli o rebi en el decurs d’un
treball professional. Només estarà eximit
d’aquest deure per consentiment exprés
del client o per supòsits legals”

Una vegada donada audiència a les parts,
es va posar clarament de manifest l’origen
del litigi i de la sol·licitud d’empara, que
no era altre, com ja hem dit, que una dis-
crepància d’honoraris. En cap moment
constava que el jutge del procediment en
què el col·legiat intervenia professional-
ment, hagués demanat informació de
caràcter confidencial.

Pel contrari, de la informació recollida,
tot indicava que la sol·licitud d’empara
era una forma de pressionar al client per
arribar a un acord d’honoraris previ a la
divulgació de determinada informació
que podria tenir repercussions de caràc-
ter fiscal.

El Comitè de Normativa i Ètica professio-
nal, precisament emparant-se en l’esmen-
tat principi de confidencialitat, va
comunicar al col·legiat que aquest havia
de preservar-se mentre no fos requerit pel
jutge en aquest sentit.

No va ser necessari aprofundir en la inter-
venció del CNEP al desistir el col·legiat de
continuar en la seva pretensió de divulgar
coneixements confidencials. De no haver
estat així molt possiblement el Comitè
d’Ètica i Normativa s’hagués vist obligat
aplicar el principi de lleialtat.

“L’economista serà lleial a qui presti els seus
serveis professionals i evitarà sempre acti-
tuds innobles envers d’altres professionals.”

Creiem que aquest cas, el Comitè va
saber actuar amb correcció. 

Molt més que la defensa corporativa d’un
col·legiat, ens calia posar de manifest que
per sobre d’una apel·lació abstracte als
principis deontològics, calia marcar clara-
ment les conductes professionals, en
aquest cas molt clarament el principi de
lleialtat i per tant fer prevaldre l’ètica pro-
fessional front els interessos particulars
d’un col·legiat.

Com en el seu dia el doctor Joaquim
Muns, president de la CNEIP va dir en la
presentació dels principis deontològics:
“Cal preservar amb una àmplia llibertat
en l’exercici de la professió, les exigèn-
cies que demanen una societat madura,
plural, i amb vocació d’equitat.”

Aquesta és la nostra responsabilitat com a
economistes i especialment la que ens
pertoca per vetllar els principis deontolò-
gics de la nostra professió.

Notícies
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El REAF Informa

Properament el Registre d’Economistes
Assessors Fiscals publicarà la sisena edi-
ció del Codi Fiscal 2002, publicació de
referència àmplament utilitzada, junta-
ment amb la tercera versió del manual
del REAF d’adaptació de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i un
nou manual del REAF de l’Impost sobre
Societats. 

El Registre d’Economistes Assessors Fis-
cals complementa amb aquestes publica-
cions el servei que dóna als seus
membres, i els facilita gratuïtament i regu-
larment la revista del Centre d’Estudis
Financers, i Crónica Tributaria, així com
la revista mensual del REAF i la revista
digital del REAF “Bofiper”.

Com en edicions anteriors, els membres
del REAF rebreu un exemplar gratuïta-
ment i els economistes tindran un preu
especial. Per a més informació i/o coman-
des, telefoneu al REAF (tel. 91.577.27.27)

Comptabilitat de Gestió
El passat 25 de juny es va presentar el
document La comptabilitat de Gestió per a
Entitats no Lucratives, elaborat en el
Fòrum permanent de comptabilitat de ges-
tió CEC-AECA. Us informem que disposeu
d’un exemplar a la vostra disposició que
podeu passar a recollir pel Col·legi.

Col·laboració
d’AC Hoteles
amb el Col·legi

AC Hoteles ha decidit col·laborar en el
proper sopar anual de col·legiats que
tindrà lloc el proper 7 de novembre en el
marc de la Jornada dels Economistes
2002. 

Aquesta col·laboració consistirà en sorte-
jar tres caps de setmana per a dues per-
sones a qualsevol dels seus hotels
d’Espanya (a excepció del Santo Mauro).
Els guanyadors decidiran, segons disponi-
bilitat, l’hotel on s’allotjaran.

Un nou model de futur per a Catalunya
Reflexions i propostes del Col·legi d’Economistes de Catalunya

El passat mes de febrer la Generalitat va convocar una reunió amb els agents socials i econòmics
més representatius de Catalunya, per tal de transmetre’ls les seves inquietuds i reflexions al vol-
tant del present i, sobretot, del futur de l’economia catalana. El COL·LEGI D’ECONOMISTES DE
CATALUNYA va ser un dels convidats. A la reunió, la Generalitat va demanar als diferents assis-
tents que duguessin a terme un procés de reflexió sobre el tema i que li fessin arribar les seves prò-
pies propostes sobre el present i el futur de Catalunya.

Amb aquest motiu, el COL·LEGI va endegar una iniciativa consistent de posar en marxa quatre
grups de treball específics sobre temàtiques de gran interès, com són les infraestructures econò-
miques i de transports i comunicacions, l’ocupació i la formació, l’empresa (dimensió i interna-
cionalització), i la innovació i la sostenibilitat. Aquests grups estaven integrats per economistes
experts en les diverses matèries i a partir de reunions celebrades per part de cadascun d’ells es va
elaborar un document final, que conté les reflexions i les conclusions assolides.

Aquest document va ser lliurat al conseller en Cap de la Generalitat, Hble. Sr. Artur Mas, en una
reunió de treball celebrada el passat dia 16 de maig.

El document coordinat pel Sr. Àngel Hermosilla, responsable de la Secretaria Econòmica del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, i que trobareu íntegrament a les pàgines centrals d’aquest
Informatiu, pretén contribuir al debat obert els darrers mesos sobre la necessitat i el disseny d’un
model de futur per a Catalunya, que permeti dinamitzar la seva economia des d’un punt de vista
quantitatiu i qualitatiu.

En l’elaboració d’aquest document, a més dels membres de la Junta de Govern, hi han participat
un grup d’economistes: Sr. Antoni Montserrat, Sra. Carme Trilla, Sr. Enric Vivó, Sr. Eugeni Terré,
Sr. Francesc Cots, Sr. Francesc Santacana, Sr. Ignasi Farreres, Sra. Isabel Busom, Sr. Joan Miquel
Hernández, Sr. Joaquin López Veraza, Sr. Jordi Goula, Sr. Jordi Prat, Sr. Josep Lladó, Sr. Josep Maria
Suris, Sra. M. Mercè Jou, Sr. Marçal Tarragó, Sr. Modest Guinjoan, Sr. Pere Lleonart, Sr. Rafael
Romero i Sr. Xavier López, que desenvolupen la seva activitat professional en diversos àmbits (sec-
tor públic, universitats, empreses, despatxos professionals,..), que han reflexionat al voltant dels
quatre grans temes comentats.

REAF
Registro de
Economistas
Asesores
Fiscales

Consejo General

de Colegios

de Economistas

de España



La sentència del Tribu-
nal Suprem de quatre

d’abril de 2002,
relativa al recurs
interposat pel
Consell General
d’Economistes,

c o n j u n t a m e n t
amb el d’Advocats

i el de Titulars Mer-
cantils, contra el Decret 3.422/2000 de
l’Impost sobre el Valor Afegit afirma, una
vegada més que l’assessorament fiscal
“substantiu” només pot ser prestat per
aquests col·lectius i que l’Agència Tri-
butària està en condicions de signar
acords de col·laboració amb Ajuntaments
i altres ens, sempre que l’objectiu sigui
prestar una assistència al contribuent “de
caràcter mecànic, adjectiu, burocràtic”.

Segons informa en un comunicat el Con-
sell General de Col·legis d’Economistes
d’Espanya, tot i que era previsible que
l’esmentada sentència fos desestimatòria
quant a la norma que habilita a l’Agència
Tributària a signar acords de col·laboració
amb comunitats autònomes, ajuntaments
i diverses institucions en matèria d’ajut al
contribuent, s’ha aconseguit l’objectiu
fonamental del Recurs contenciós admi-
nistratiu, promogut juntament amb els
Consells Generals de l’Advocacia i dels
Titulars mercantils: obtenir un pronuncia-
ment clar sobre l’abast de les tasques
d’assessorament que volen abraçar
il·legalment alguns col·lectius.

En aquest sentit, el resultat del pronuncia-
ment del Tribunal Suprem és satisfactori
per als recurrents, ja que acull totalment

les seves tesis, com es pot veure, en parti-
cular, en el contingut del Fonament Jurídic
Tercer de la sentència, que diu literalment:

“La asistencia de que puede verse necesi-
tado el contribuyente se manifiesta en dos
direcciones: una tiene un carácter predo-
minantemente mecánico, adjetivo, buro-
crático, la cual resulta casi  ofensivo
pensar que deba ser desempeñada por
profesionales de titulación superior y
conocimientos especializados. Estas labo-
res son las que el precepto impugnado
configura como susceptibles de acuerdos
de colaboración social con las comunida-
des autónomas, entidades, organismos
representativos de sectores o intereses
sociales, etcétera. Y otra, que a juicio de
esta Sala queda a salvo en el precepto,
consistente en el asesoramiento jurídico o
económico y contable que pueda necesi-
tar el contribuyente para el correcto cum-
plimiento de sus deberes fiscales, la cual
escapa y está por encima de esos posibles
acuerdos de colaboración, y es propia de
los mencionados profesionales”.

El comunicat del Consell General d’Eco-
nomistes acaba afirmant que el fonament
del Tribunal Suprem és d’enorme
importància ja que la doctrina que una
vegada més ha fixat ha estat la que “l’as-
sessorament fiscal substantiu només pot
ser prestat pels col·lectius de professio-
nals integrats en els Col·legis d’Economis-
tes, Advocats i Titulars mercantils”.

L’assessorament fiscal només el poden oferir
advocats, economistes i titulars mercantils
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Aula d’Economia

L’Aula d’Economia fou creada l’any 1986,
com un centre de formació del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya. La seva finalitat és
la d’oferir als economistes i altres professio-
nals, en general, la possibilitat d’especialitzar-
se o d’aprofundir coneixements en alguna de
les àrees professionals, i adequar-se a les
necessitats de l’empresa i  de les institucions.

Per assolir aquests objectius l’Aula d’Eco-
nomia organitza més de 100 cursos i semi-
naris durant l’any acadèmic i actua en tres
àrees preferents:
– Cursos d’especialització pràctica adreçats

a complementar els coneixements adqui-
rits a la Universitat amb l’objectiu de faci-
litar-los el pas de la finalització de la
carrera a l’inici de la seva vida professional.

– Els cursos de reciclatge i/o actualització
de coneixements específics en tècniques

de gestió o en matèries concretes insufi-
cientment desenvolupades a la Universitat
o durant els anys d’exercici professional.

– L’organització d’activitats formatives, a fi
i a efecte de proporcionar informació
aprofundida en temes d’actualitat o en
disciplines innovadores, l’accés a les
quals és relativament difícil en els
esquemes de formació usuals a l’abast
dels economistes.

Cada àrea de formació està a càrrec d’un
director, que és un economista de reco-
negut prestigi en la seva especialitat pro-
fessional, i és l’encarregat, conjuntament
amb el director de Formació, de planificar
els cursos en relació amb les necessitats
de formació detectades en el sector, de
manera que s’acompleixin les següents
condicions:
– Tractar-se de cursos d’actualitat, orien-

tats a l’aplicació immediata en el treball.
– Complir-se els estàndards de qualitat

exigits pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya (la qualitat és controlada pel
Consell Assessor i el Consell Acadèmic).

– Impartir els cursos per professionals amb
rigor i coneixements suficients, amb capa-
citat pedagògica i que desenvolupin en el
seu exercici diari allò que expliquen.

Àrea de fiscal
– Màster d’Especialització Tributària
– Actualització Tributària. Novetats fiscals

per al 2003
– Seminari sobre l’Impost sobre societats
– Seminari sobre el procediment econò-

mic administratiu
– Fiscalitat i obligacions legals de les fun-

dacions
– Seminari de fusions, escissions, aporta-

cions d’actius i bescanvis de valors
– Planificació fiscal del tancament de l’e-

xercici 2002
– Seminari de l’Impost sobre successions i

donacions
– Fiscalitat per a auditors
– Seminari sobre transmissions patrimo-

nials i actes jurídics documentats

– Fiscalitat immobiliària
– Seminari d’iniciació a la tributació d’em-

presaris individuals
– Seminari sobre l’IRPF: campanya de

Renda 2002
– Fiscalitat de productes financers
– Seminari de la declaració de l’Impost

sobre societats de 2002
– Fiscalitat i seguretat social d’alts directius

i administratius

Àrea de comptabilitat 
i auditoria
– Programa General de Comptabilitat

Professional
– Curs de Comptabilitat Superior 
– Curs d’anàlisi d’estats financers
– Curs de consolidació comptable
– Curs de fiscalitat de l’empresa 
– Determinació i anàlisi de costos
– Màster en auditoria de comptes
– Normativa comptable professional
– Models de costos ABC i ABM
– Seminari pràctic sobre el nou pla gene-

ral de comptabilitat per a fundacions i
associacions d’utilitat pública

– Comptabilitat de fusions i escissions
– Principis i normes comptables als EUA

versus principis i normes a Espanya
– Comptabilitat d’empreses constructores,

immobiliàries i UTES
– El resultat comptable i la determinació

de la base imposable de l’Impost sobre
societats: implicacions en la comptabilit-
zació de l’Impost

– Quadre de finançament
– Seminari sobre valoració d’empreses
– Auditoria de l’Impost sobre societats,

IRPF i IVA.
– Principis i normes comptables espanyoles

versus normes internacionals de compta-
bilitat (IAS)

– Cicle de Formació en Auditoria

Àrea d’economia
financera
– Gestió pràctica de tresoreria
– Seminari d’iniciació a l’assessorament en

gestió de patrimonis
– Anàlisi tècnica de mercats financers
– Gestió de crèdit a clients: credit mana-

gement
– Aprofundiment en el risc bancari
– Estratègies corporatives: project finance

i compravenda d’empreses
– Tècniques de previsió de tipus d’interès
– Anàlisi de riscos financers . Instruments

de gestió i cobertura
– Anàlisi i gestió d’inversions
– En què invertir l’any 2003?
– El Pla de gestió. Un mètode integral  per

a l’elaboració i el control.

Avanç de programació de l’Aula 
d’Economia curs 2002-2003

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
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Àrea de gestió 
d’empreses
– Màster en reconducció d’empreses
– Programa de qualitat total als serveis
– Gestió per processos
– Curs Pràctic – dirigit d’implantació de la

Norma ISO 9001:2000 per a despatxos
professionals

– Lideratge i motivació d’equips de treball
– Tècniques de negociació per a directius

i professionals
– Com fer presentacions eficaces en públic
– L’empresa familiar: direcció estratègica i

planificació de la successió
– Model EFQM d’excel·lència empresarial
– Gestió de problemes i presa de decisions
– Models de simulació empresarial: com ela-

borar projeccions financeres, comercials,...
– La logística i els costos de l’empresa
– Gestió de projectes
– Màrqueting per a no comercials
– Cicle sobre la Nova Economia

Àrea de control 
de gestió
– Programa d’especialització en control de

gestió. La moderna funció del Controller
– Curs de control pressupostari i de gestió
– Curs de control i auditoria interns
– Nous indicadors de gestió: balanced

scorecard, EVA (Valor Econòmic Afegit)
– Control de gestió en el sector hospitalari

Àrea jurídica
– Programa de formació per a economis-

tes en actuacions judicials
– Seminari d’internacionalització de l’empresa
– Responsabilitat dels administradors

Àrea de sector públic
– Programa de control de gestió a l’Admi-

nistració Pública
– La gestió de projectes a l’Administració

Pública
– Costos dels serveis públics obligatoris,

les taxes i els preus públics
– Externalització de serveis públics muni-

cipals: outsourcing
– La gestió de la qualitat total a través de

l’anàlisi dels resultats de les experiències
pràctiques d’aplicació.

– Auditories de gestió dels serveis públics.

Altres cursos i seminaris
– Programa de direcció i gestió d’enti-

tats no lucratives
– Seminari d’estratègies de negoci per a

despatxos professionals
– Seminari d’Internet pràctic per a econo-

mistes
– Seminaris sobre la gestió de la trajectò-

ria professional
– Jornada sobre remuneració de directius
– Gestió documental en assessories
– El Registre Mercantil. Novetats en la

presentació de comptes i l’accés a la
informació

– Curs de formació per a delegats en pre-
venció de riscos.

– Aula d’economia ambiental
– Economia de l’aigua
– Avaluació d’inversions ambientals

empresarials
– Valoració econòmica de l’impacte

ambiental
– Costos ambientals de l’empresa
– Instruments econòmics per a la millora

ambiental
– Economia de l’energia
– Economia dels residus
– Avaluació econòmica de riscos ambien-

tals

A Aula
d'Economia

A Aula
d'Economia

A

A Aula
d'Economia

A Aula
d'Economia

A

A Aula
d'Economia

A

A Aula
d'Economia Màsters i Cursos d’Especialització 2002-2003

El proper mes d’octubre s’iniciarà el curs acadèmic 2002/2003
on com cada any pretenem oferir un ampli ventall de cursos
dins de cadascuna de les àrees temàtiques que tenen interès
per als economistes.

Dins de la nostra oferta formativa destaquen la realització
dels Màsters i Cursos d’Especialització que en la darrera dèca-
da s’han consolidat com a un punt de referència i de presti-
gi dins de l’oferta formativa de la nostra professió.

El fet que el professorat que imparteix els cursos estigui inte-
grat majoritàriament per professionals que treballen diària-
ment en allò que expliquen ha ajudat sense dubte a
aconseguir que la metodologia d’aprenentatge sigui dinàmica
i que els coneixements obtinguts tinguin una clara aplicació
pràctica en la realitat que ens envolta, tot això unit a una orga-
nització dels programes molt estructurada i a uns horaris com-
binables amb el treball professional, són fets que han ajudat
que cada any haguem incrementat el nombre d’assistents i
que les valoracions finals que donen els alumnes siguin cada
cop més positives.

A continuació us oferim una relació dels Màsters i Cursos
d’Especialització que tenim previst fer 

Màster d’Especialització Tributària
Formació i perfeccionament per a l’exercici com a assessor fiscal
300 h D’octubre de 2002 a  maig de 2003

Programa General de Comptabilitat Professional
209 h D’octubre de 2002 a  maig de 2003

Màster en Auditoria de Comptes (Per a l’accés al ROAC)

362 h D’octubre de 2002 a juny de 2003

Programa de Qualitat Total als Serveis
49 h D’octubre a desembre de 2002

Programa d’Especialització en Control de Gestió
La moderna funció del Controller
138 h De gener a maig de 2002

Màster en Reconducció d’Empreses
Dirigint el canvi
300 h D’octubre de 2002 a maig de 2003

Si voleu obtenir més informació podeu adreçar-vos a l’Aula
d’Economia del Col·legi, al telèfon 934161604 ext. 214; 
e-mail: mruiz@ coleconomistes.com.



EconoIngressos
Visqui la seva baixa laboral amb tota tranquil·litat, la seva economia

està a cobert.
El seu salari marca el seu nivell de vida i li garanteix aquesta seguretat mentre exer-

ceix la seva activitat laboral. 
El servei d’Assegurances del Col·legi s’ha plantejat què li succeiria en el moment que

una baixa laboral, acausa d’una malaltia o d’un accident, no li permetés treballar. Com
cobriria les despeses habituals i les noves necessitats que poden aparèixer?

Per què les preocupacions no formin part de la seva vida, hem dissenyat EconoIn-
gressos, per què cada dia de treball que vostè perdi per baixa laboral continuï rebent
ingressos, passi el que passi.

Per què la seva tranquil·litat estigui sempre assegurada.

EconoLlar
Protegim la seva llar.
El Servei d’Assegurances del Col·legi li ofereix una pòlissa per a la seva llar en condi-

cions molt interessants i competitives, per què visqui amb tota tranquil·litat. 
Li oferim les més àmplies cobertures i al millor preu:
• Cobertura a tot risc (cobreix qualsevol dany superior a 60,10 e sempre que no esti-

gui expressament exclòs en la pòlissa)
• Cobertura especial per a objectes de valor i peces d’art
• Responsabilitat Civil fins a 300.500,00 e i Defensa jurídica
• Assistència familiar en cas d’accident domèstic (l’Asseguradora cobrirà les despe-

ses de contractació de personal sanitari, domèstic i docent)
A més, té la possibilitat de contractar un servei d’alarma connectada a la central de

seguretat de la Companyia, cosa que li permetrà una reducció en la prima de la pòlissa.

EconoResponsabilitat Civil Professional 
per Economistes

Els economistes estan cada cop més exposats a la possibilitat de ser objecte de cos-
toses reclamacions efectuades pels seus clients. A més, l’entorn legal s’està endurint a
Europa, amb un coneixement creixent de les possibilitats de recórrer a procediments
judicials com a mitjà  que permeti recuperar les pèrdues.

El Servei d’Assegurances del Col·legi d’Economistes ofereix la pòlissa EconoRespon-
sabilitat Civil que garantitza el pagament de les indemnitzacions per danys i perjudicis
derivats d’errors i omissions en l’exercici de la professió, així com també les despeses
de defensa.

Aquesta pòlissa ha estat contractada amb una de les primeres Asseguradores del
mercat i especialista en assegurar riscos industrials i professionals importants.

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

"sorpreses".
La millor garantia per defensar els seus interessos davant de “sorpreses”.
El Servei d’Assegurances vetlla pels seus interessos, per això li ofereix una assegu-

rança innovadora, que defensa a l’assegurat de reclamacions, pèrdues i estafes deri-
vades de la compra d’un habitatge.

La pòlissa té un preu únic de 189,97 e i una vigència de 20 anys. Si en el moment
de la compra subscriu la pòlissa, aquesta el pot ajudar davant de possibles “sorpreses”:

“Em van enganyar en incloure documentació falsificada davant de notari “

“Vaig comprar un habitatge sobre plànols i la superfície era molt inferior a la compromesa“

“Em vaig quedar sense plaça de garatge perquè havia una columna que no estava prevista”

Mitjançant aquesta assegurança tindrà garantida la defensa jurídica necessària per
fer front judicialment a qualsevol imprevist derivat de la compra d’un habitatge. 

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

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

A més, us oferim els nostres serveis d’Assessoria i Con-
sultoria d’Assegurances per a temes més complicats i que
requereixen d’un assessorament especialitzat. A GDS
Correduría de Seguros (“la Caixa” – Grupo Asegurador)
comptem amb l’experiència dels nostres Consultors espe-
cialitzats en riscos industrials i professionals.

Per a més informació:

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

Servei Assegurances
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El contracte d’alta direcció es troba regulat en el Reial Decret
13825/1985 promulgat a fi de desenvolupar les relacions labo-
rals de caràcter especial que preveu l’Estatut dels Treballadors.

La nova regulació respon a la necessitat de donar cobertura legal
a l’existència i al progressiu augment de relacions laborals espe-
cials, entre elles la d’alts directius, caracteritzades per l’establi-
ment de condicions específiques de retribució i la necessitat
d’establir determinades garanties pels supòsits d’acomiadament.

La regulació específica d’alta direcció resulta aplicable a aquell
treballador per compte aliè que exerceix, per una banda, facul-
tats inherents a la titularitat de l’empresa i directament relacio-
nades amb els seus objectius i, per l’altra, que compleix les
funcions del seu càrrec amb plena autonomia i responsabilitat.

La relació laboral especial d’alta direcció es basa en la recípro-
ca confiança que existeix entre l’empresari i l’alt directiu cosa
que comporta que el contracte es reguli principalment pels
pactes i les condicions que les parts lliurement acordin.

Les característiques principals del contracte d’alta direcció es
poden resumir en els apartats següents:

• Formalitats: El contracte d’alta direcció s’ha de formalitzar,
en principi, per escrit malgrat que aquest no és un requisit
essencial ja que la manca de pacte escrit no afecta a la vali-
desa ni eficàcia del contracte.
Únicament en aquells supòsits en què l’alt directiu accedeixi
a aquesta nova posició per promoció interna la Llei exigeix
que el contracte es formalitzi necessàriament per escrit.

• Contingut: El contingut del contracte d’alta direcció ve
determinat, fonamentalment, per allò que les parts lliure-
ment acordin sobre la base del principi de confiança recí-
proca que el caracteritza.

No obstant, i sense perjudici de la llibertat de pacte, el Reial Decret
que regula la relació laboral d’alta direcció fixa una sèrie cir-
cumstàncies que, obligatòriament, hauran de constar provades, ja
sigui de forma verbal o escrita, i que es concreten en els següents:
– Identificació de les parts.
– Concreció de l’objecte del contracte.
– Determinació de la retribució de l’alt directiu.
– Durada de la relació de treball.

Altrament, i al marge de les esmentades obligatòries, les parts
poden incloure aquelles clàusules que lliurement convinguin,
amb certes limitacions per determinats pactes, i que general-
ment es concreten en les següents:
– Període de prova: en cas que es fixi no podrà ser superior

a nou (9) mesos si el contracte és de durada indefinida.
– Temps de treball: és de lliure determinació per les parts

però, en cap cas, les condicions que es pactin poden excedir
d’allò que és habitual en l’àmbit de la professió en  què se
celebra el contracte de treball.

– Permanència: les parts poden acordar el dret de l’empresa-
ri de rebre una indemnització en el cas que hagi proporcio-
nat una especialització professional a l’alt directiu i aquest
causi baixa de la relació laboral abans del termini fixat. 

– Competència postcontractual: les parts poden fixar un
límit màxim de dos (2) anys durant el qual l’alt directiu, a
canvi d’una compensació econòmica, no pugui competir
amb l’empresari en la mateixa àrea de treball.

– Confidencialitat: en consideració a la posició que ocupa l’alt
directiu, que li permet tenir accés a tota la informació de la

companyia, resulta habitual incloure en el contracte un pacte
pel qual l’alt directiu es compromet a no difondre aquella
informació que es considera més “sensible” per l’empresari.

– Exclusivitat: les parts poden acordar que l’alt directiu no
pugui celebrar contractes amb d’altres empreses, a excepció
que obtingui l’autorització expressa de l’empresari.

– Garanties: les parts poden acordar, mitjançant la inclusió
d’una “clàusula de blindatge”, el dret de l’alt directiu a per-
cebre una indemnització de quantia superior a la legalment
establerta en els supòsits de cessament o acomiadament dis-
ciplinari declarat improcedent.

– Durada: les parts poden pactar lliurement la durada del
contracte tenint en compte que, a falta d’acord, la Llei entén
que s’ha celebrat per temps indefinit

• Retribució de l’alt directiu: el contracte d’alta direcció ha
de fixar necessàriament la retribució de l’alt directiu que pot
consistir en:
– Salari en metàl·lic: les contraprestacions en metàl·lic

poden ser de caràcter fix (no condicionada a cap fet con-
cret) o variable (fixada en funció de les circumstàncies que
les parts lliurement acordin).

– Salari en espècie: consistent en la facultat d’usar o obte-
nir béns, drets o serveis de forma gratuïta o per un preu
inferior al de mercat.

• Extinció de la relació laboral especial: el contracte d’alta
direcció pot extingir-se per iniciativa de l’alt directiu o de
l’empresari:
– Per voluntat de l’alt directiu: l’alt directiu pot finalitzar

la relació laboral sense necessitat que existeixi causa amb
l’únic requisit de comunicar la seva voluntat amb una
antelació de tres (3) mesos, o sis (6) mesos, si es pacta
expressament o bé si el contracte és de durada indefinida
o superior a cinc (5) anys.
Altrament, l’alt directiu també podrà extingir la relació
laboral en els casos de modificació substancial de les con-
dicions de treball, falta o retards en el pagament del sala-
ri i d’altres incompliments greus per part de l’empresari.
En aquests últims casos, l’alt directiu tindrà dret a perce-
bre les indemnitzacions pactades pel cas d’acomiada-
ment. En el cas que no s’hagi pactat expressament, la
indemnització serà la legalment fixada de set (7) dies per
any treballat amb un màxim de sis (6) mensualitats.

– Per voluntat de l’empresari: l’empresari pot  finalitzar la
relació laboral especial d’alta direcció sense necessitat que
existeixi causa que ho justifiqui amb l’únic requisit de
comunicar l’extinció amb un preavís mínim de tres (3)
mesos i haurà de posar a disposició de l’alt directiu la
indemnització fixada o, en el seu cas, l'equivalent a set (7)
dies per any treballat amb un màxim de sis (6) mensualitats.

Altrament, l’empresari pot posar fi a la relació laboral en els
supòsits d’incompliment greu i culpable de l’alt directiu sense
que l’alt directiu tingui dret a percebre cap indemnització.

En conclusió, el contracte d’alta direcció es caracteritza per
l’establiment del principi de llibertat de pactes entre les parts,
fet derivat de la confiança recíproca entre l’alt directiu i l’em-
presa, i que fonamenta que la legislació aplicable es limiti a
regular determinats aspectes sobre els quals es considera que
pot existir major dificultat de pacte entre les parts.

Sandra Abat
Advocat

Millet, Guillén, Bécares, SL 

Contracte d’alta direcció



El Consell de Ministres del passat dia 19 d’abril va donar llum
verda al projecte normatiu del nou Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques que ha d’entrar en vigor l’any 2003.

En l’anterior Informatiu de l’Economista núm. 84 us comentà-
vem que l’informe de la Comissió d’experts sobre la reforma de
l’IRPF recollia pràcticament totes les propostes i reflexions que la
Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi els hi havia fet arribar.

Òbviament en el tràmit parlamentari per a la seva aprovació, han
de produir-se alteracions al text proposat pel Govern però atesa la
rellevància de les modificacions que es proposen amb respecte de l’im-
post vigent, ressenyem a continuació les que resulten més notables.

MESURES FISCALS PER AJUDAR LA FAMÍLIA

Rendes del treball exemptes (mínim vital) Es modifiquen les
reduccions fiscals per treball amb increments que arriben a asso-
lir el 17 per 100. Així, aquells que percebin rendiments nets
anuals de fins 8.000 euros, passaran a tenir un mínim exempt
addicional de 3.500 euros al mínim personal general. Per a les
rendes netes d’entre 8.000 i 12.000 euros, s’aplicarà una fór-
mula progressiva que anirà des dels 3.500 euros als 2.300
euros. Els contribuents amb ingressos nets superiors als 12.000
euros tindran 2.300 euros exempts per rendes del treball.

Mínim personal exempt S’incrementa respecte de l’actual
(3.305,57), establint-se en 3.400 euros anuals.

Deduccions familiars Les deduccions en recolzament a la
família que es posen de manifest en el quadre comparatiu
següent (els imports de la llei actual han estat arrodonits i
adaptats per a la comparació amb la taula de la nova Llei).

MÍNIMS FAMILIARS LLEI ACTUAL NOU IRPF

PER FILL

Primer fill 1.200 e 1.400 e

Segon fill 1.200 e 1.500 e

Tercer fill 1.800 e 2.200 e

Quart fill i següents 1.800 e 2.300 e

Fill menor de 3 anys 300 e 1.200 e

Les mares treballadores rebran a més 100 e mensuals per cada fill menor de 3 anys

PER PERSONES GRANS

Declarant més de 65 anys 600 e 800 e

Persona major de 65 anys a càrrec del declarant 600 e 800 e

Manteniment del declarant major de 75 anys 0 e 1.000 e

Manteniment a càrrec del declarant 
de persona major de 75 anys 0 e 1.000 e

PER DISCAPACITATS

CONTRIBUENT

Grau discapacitat 33%-65% 1.800 e 2.000 e

Grau discapacitat superior al 65% 3.600 e 5.000 e

A CÀRREC DEL CONTRIBUENT

Grau discapacitat 33%-65% 1.800 e 2.000 e

Grau discapacitat superior al 65% 3.600 e 5.000 e

REDUCCIÓ PER TREBALL DEL DISCAPACITAT

Grau discapacitat 33%-65% 1.690 e 2.800 e

Grau discapacitat superior al 65% 3.383 e 6.200 e

PER DESPESES SANITÀRIES (SENSE NECESSITAT DE JUSTIFICACIÓ)

Grau discapacitat 33%-65% 0 e 500 e

Grau discapacitat superior al 65% 0 e 1.000 e

PER DESPESES D’ASSISTÈNCIA (SENSE NECESSITAT DE JUSTIFICACIÓ)

Grau discapacitat superior al 65% 0 e 1.000 e

TARIFA

Nova tarifa S’estableix una nova tarifa on destaca la seva
reducció a cinc trams en comptes dels sis actuals i el límit
màxim de tributació serà el 45 per 100 en lloc del 48 per 100
actual i el limit minim serà el 15 per 100 en lloc del 18 per 100
actual.

ALTRES MESURES

• Lloguer d’habitatge Es millora la fiscalitat pel lloguer d’ha-
bitatges pels següents conceptes:
– Es crea una nova reducció del 25 per 100 dels rendimients

íntegres per lloguer d’habitatge.
– S’ augmenta el coeficient d’amortització del 2 al 3 per 100.

Els habitatges desocupats que es lloguin tindran una reducció
addicional del 25 per 100 dels rendiments íntegres durant 5
anys.

• Neutralitat de l’estalvi  S’estableixen les següents millores:
– Augmenta del 30 al 40 per 100 la reducció dels rendiments

del capital mobiliari a partir de 2 anys i d’un 70 per 100
amb 5 anys d’antiguitat..

– Les plusvàlues generades en més d’un any tributaran al 15
per 100 en comptes del 18 per 100 actual, ja provinguin de
l’estalvi o de guanys patrimonials derivats de la venda de
fons d’inversió, accions, participacions empresarials o d’im-
mobles.

– S’augmenta la reducció fiscal de les assegurances quan
comptin amb més de dos anys. Així, la desgravació actual
del 30 per 100 passa a ser del 40 per 100. Per a les primes
d’assegurances amb més de 5 anys, la reducció s’eleva des
del 65 per 100 actual fins el 75 per 100 i conseqüentment
la reducció actual del 75 aplicable per a les primes de més
de 8 anys, desapareix.

• Aportacions a plans de pensions S’introdueixen nous
límits d’aportació en les següents xifres:
– El límit general anual passa a ser de 8.000 euros en comp-

tes dels 7.212 actuals.
– Per als contribuents majors de 52 anys, les aportacions

addicionals s’eleven des de  1.202 a  1.250 euros,  per
assolir un màxim per al contribuent de 65 anys de 24.250
euros en comptes dels 22.838 actuals.

– Se segueix mantenint el doble límit per a aportacions per-
sonals i per a les efectuades per a l’empresa a favor del tre-
ballador.

• Fons d’ inversió S’elimina el pagament del peatge fiscal pel
trasllat de l’estalvi des d’un fons d’inversió a  un altre sempre
que ambdós fons estiguin inscrits en la CNMV.
No s’elimina el peatge fiscal per a la resta de productes
d’estalvi.

• Transparència fiscal Es preveuen els següents canvis:
– Se suprimeix el règim de transparència fiscal per a les socie-

tats de professionals i artistes, per tant  tributaran al règim
general de l’Impost sobre Societats.

– Les societats de mera tinença de béns tindran un nou tipus
impositiu segons es tracti de rendiments o guanys patri-
monials. Per als primers el tipus serà del 40 per 100 i per
als guanys patrimonials el tipus serà del 15 per 100.

Ricard Viña
Assessor fiscal del Col·legi
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Més sobre la reforma de l’IRPF
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El passat 13 de maig va tenir lloc al Col·legi d’Economistes el
Cafè mediambiental que va tractar sobre el perfil professional
que ha de tenir un responsable de medi ambient, a càrrec del
Sr. Carles Mendieta, director de la Fundació Fòrum Ambiental.
L’explicació del Sr. Mendieta, basada en un estudi fet per la
mateixa Fundació, es va centrar en els següents aspectes: l’àm-
bit d’actuació on treballen aquests professionals, el seu perfil
ideal i el contingut que hauria de tenir l’oferta formativa per
arribar a aquest perfil ideal.

Tot i que el perfil de responsable medi ambiental pot ser reque-
rit per qualsevol tipus d’organització, la realitat ens mostra que
únicament les companyies del sector industrial demanden
aquest tipus de professional. 

En general, es distingeixen dues tipologies d’empreses, segons el
seu compromís medi ambiental. Les empreses que tenen un baix
compromís, que consideren el medi ambient com una despesa i
tendeixen a actuar una vegada ja s’ha produït el dany ambien-
tal; i les empreses amb un alt compromís, que veuen el medi
ambient com una inversió amb beneficis clars (proporciona un
estalvi de primeres matèries, permet la disminució d’incidents
amb l’administració pública, esdevé una eina de màrqueting,
etc.). L’estudi centra l’atenció en les empreses que pertanyen a la
segona categoria, ja que la missió d’un responsable medi
ambiental dins d’aquestes organitzacions més preocupades per
prevenir riscos, adquireix un caràcter estratègic amb un pes cada
vegada més gran en les decisions de la companyia.

Per tal de fer funcions de responsable medi ambiental la for-
mació requerida en l’actualitat per les empreses és la titulació
en ciències medi ambientals o qualsevol altra amb una certa
especialització ambiental (mitjançant màsters, postgraus o cur-
sos de formació contínua). Avui dia, moltes vegades les res-
ponsabilitats d’aquests professionals queden integrades dins
les funcions més àmplies de supervisió i control de la qualitat
i/o seguretat laboral. No obstant, el Sr. Mendieta entén que el
professional del futur haurà de tenir experiència directiva, de
negociació i de gestió per poder desenvolupar tres tipus de
competències: les tècniques, les organitzatives i les relacionals. 

A nivell tècnic el responsable medi ambiental haurà de dirigir el
seguiment i control de les activitats de l’empresa des d’un punt
de vista ambiental i haurà d’intentar, en tot moment, implicar
a la resta de la plantilla. Existeix una tendència a ampliar el
camp d’actuació del responsable medi ambiental cap una ves-
sant cada vegada més estratègica (aplicar mesures per tal d’e-
vitar riscos i danys ambientals) amb l’objectiu de millorar
l’ecoeficiència i, per tant, la competitivitat de l’empresa. Això
implica que aquest responsable del medi ambient haurà de
conèixer i dominar eines d’avaluació i valoració d’oportunitats

de millora ambiental des de diferents punts de vista. Tenir una
formació econòmica l’ajudarà a l’hora de valorar les inversions,
analitzar el costos ambientals i utilitzar la comptabilitat
ambiental, per fonamentar les seves propostes a la direcció.

A nivell organitzatiu serà el responsable d’implantar, organitzar
i mantenir el sistema de gestió ambiental. Aquest tipus de
competència implica la realització de projectes ambientals dins
l’empresa i, per tant, aquí una vegada més, tenir coneixements
d’economia l’ajudarà a poder establir prioritats a l’hora d’as-
signar els recursos disponibles, amb criteris d’importància i
d’anàlisi cost-benefici.

Per últim, a nivell relacional s’encarrega de formar i sensibilitzar
el personal de l’empresa i els seus proveïdors perquè en el seu
treball siguin més respectuosos amb el medi ambient. Això impli-
ca que aquest professional haurà de difondre tant internament
com externament les activitats de protecció ambiental de l’em-
presa, en conseqüència,  haurà de tenir habilitats comunicatives
i coneixements de màrqueting.

Una anàlisi quantitativa de l’oferta formativa de Barcelona ens
mostra que el 49% de la formació està orientada a les com-
petències tècniques, el 32% està orientada a les competències
organitzatives, les competències estratègiques només les trac-
ten un 8% dels programes i un 11% es dedica a les com-
petències relacionals. Això ens indica una clara inclinació cap a
continguts tècnics i organitzatius, i deixen de banda enfoca-
ments més proactius.

Les propostes que permetran millorar l’oferta formativa bàsica-
ment consisteixen en la creació d’un itinerari personalitzat a les
necessitats particulars de cada empresa i de cada individu.
També cal garantir l’equilibri entre les diferents unitats de com-
petència i l’adopció de metodologies formatives més actives i
pràctiques, i fomentar la participació de les empreses en aquest
procés d’aprenentatge.

En conclusió, aquest responsable ideal del medi ambient serà
un professional que haurà de combinar tant aspectes tècnics i
organitzatius com aspectes relacionals. Cada vegada es fa més
important no només entendre el medi ambient com un factor
higiènic sinó identificar-lo com una eina estratègica dins l’em-
presa, que permet incrementar el valor afegit i per tant fer-la
més competitiva. La comptabilitat ambiental, els indicadors de
mesura econòmica, el màrqueting, l’anàlisi cost-benefici, etc.
són coneixements que tenim els economistes i que en un futur
tindran un paper important en el medi ambient, ja que perme-
tran presentar d’una manera quantificada els estalvis i costos
ambientals, fer una assignació eficient dels recursos entre diver-
sos projectes i comunicar d’una forma fonamentada les pro-
postes ambientals tant a nivell intern com extern de l’empresa.

Neus Colom
Economista

Cafès mediambientals
L’última tertúlia dels Cafès mediambientals de la temporada va
ser sobre El canvi climàtic, a càrrec del Sr. Josep Enric Llebot.
Fins a l’octubre no tornaran a reiniciar la seva activitat els Cafès
mediambientals. 

El perfil de l’economista ambiental



Cada vegada més i com a conseqüència de l’evolució dels sec-
tors econòmics i industrials, els economistes i auditors amplien
les seves tasques professionals. 

Entre altres funcions, tenen la capacitat de certificar comptes,
donar assessorament tributari, consultoria d’empreses en sus-
pensió de pagaments i fallida i tanmateix assesorament en
inversions financeres.

Amb independència de la diligència professional utilitzada en
la seva activitat poden ser objecte d’accions legals que poden
desenvolupar en llargs i costosos litigis que amenacin la viabi-
litat del seu despatx professional. 

L’OBJECTIU DE LA PÒLISSA

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional del Col·legi 
d’Economistes sorgeix de la necessitat d’assegurar els mem-
bres i les persones jurídiques adscrites al Col·legi contra
aquests riscos professionals, mitjançant l’adhesió a l’ esmen-
tada pòlissa, porta a terme la gestió GDS Correduria de Segu-
ros (“la Caixa” – Grupo Asegurador).

La pòlissa ha estat dissenyada des de la varietat d’activitats
desenvolupades pels economistes i auditors, i sobretot els ris-
cos a què s’enfronten. Alguns exemples són la realització de
nòmines i assegurances socials, activitats judicials, comissari
judicial, depositari, càrrecs d’ administradors judicials, peritat-
ges, i en general les actuacions professionals com a econo-
mista i/o auditor.

L’ÀMBIT TEMPORAL DE LA PÒLISSA

L’Asseguradora garanteix dins dels límits econòmics escollits
per l’economista assegurat, el pagament de les indemnitza-
cions per reclamacions de terceres persones físiques o jurídi-
ques, per errors o omissions comesos en el desenvolupament
de la seva activitat professional.

En l’àmbit temporal de la pòlissa podem diferenciar : 

1. Els fets ocorreguts amb anterioritat a la data d’efecte de la
pòlissa. Aquests estaran coberts per la garantia d’aquesta
assegurança sempre que:

1.1. El prenedor o l’assegurat no en tingui coneixement
abans de la data d’ efecte d’aquesta pòlissa.

1.2. La reclamació del perjudicat tingui lloc durant la vigèn-
cia de la pòlisssa, o bé durant el període informatiu, si
fos aplicable.

1.3. No estigui cobert per qualsevol altra pòlissa anterior-
ment contractada per l’assegurat.

2. Si l’Asseguradora cancel·la, o no renova la pòlissa, l’assegu-
rat tindrà dret a un període de dotze mesos, a partir de la
data de la cancel·lació, o de no renovació, durant el qual
podrà comunicar per escrit a la Companyia les reclamacions
que es dirigeixin contra ell durant aquest període. 

En el mateix cas, l’assegurat tindrà dret a un període de
cobertura adicional de quatre anys a partir de la data de
cancel·lació, o de no renovació, previ pagament del 200%
de la prima en vigor.

3. El període anterior es podrà estendre a cinc anys sempre
que la finalització de la pòlissa sigui conseqüència del ces-
sament de l’ activitat  o la defunció de l’assegurat: En
aquest cas s’haurà que comunicar a la Companyia dins dels
catorze dies següents a l’aturada de l’activitat..

4. Si l’assegurat no volgués renovar o cancel·lés la pòlissa, el
període d’ acceptació de reclamacions es podrà ampliar a 2
anys, previ pagament del 50% de la prima en vigor, sempre
que l’assegurat no contracti una nova pòlissa amb altres
companyies i amb la mateixa cobertura i àmbit temporal. A
més s’haurà de comunicar a l’Asseguradora dins dels 30
dies següents a la cancel·lació de la pòlissa. 

Els Auditors de comptes podran estendre la cobertura a 5
anys, previ pagament del 200% de la prima en vigor.

Pels fets ocorreguts amb anterioritat a la data de la pòlissa la
garantia de l’assegurança serà sempre en excès de les garan-
ties cobertes per qualsevol altra pòlissa anteriorment contrac-
tada per l’assegurat.

A causa de la complexitat del tema i a la importància per als
economistes i/o auditors d’estar protegits vers qualsevol recla-
mació derivada de la seva professió, podeu contatar amb la
Sra. Núria Buil, consultora especialista en Assegurances de
Responsabilitat Civil, al 93 505 33 34, o bé, mitjançant el
correu electrònic, nbuil@gdsseguros.com

Núria Buil
Consultora d’Assegurances
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L’assegurança de responsabilitat civil profesional

En els seus viatges improvisi,
però asseguri’s contra qualsevol
imprevist.

Una pòlissa d’AssistènciaMèdica
i en Viatges per resoldre qualse-
vol impresvist que pugui sorgir
durant les seves vacances a 
l’estranger.

Àmplia cobertura d’Assistència
sanitària (fins a 60.000,00e

a l’estranger); cobertura de 
despeses d’anul·lació del viatge
i/o dels bitllets; avançament de
diners a l’estranger; retard per
“over booking” o en la sortida
del mitjà de transport i pèrdua,
robatori i danys a l’equipatge,
entre altres garanties.

Per a qualsevol informació rela-
cionada amb aquesta assegu-
rança (demanar pressupost, fer
la contractació, etc.) pot trucar
al 902 32 64 32.

EconoAssistència en ViatgesEconoAssistència en Viatges
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de Catalunya
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Aquest tema fou tractat
el passat 15 d’abril en
una conferència de la
Comissió d'Economia
Financera. Moderada
pel Sr. Anton Gasol,

president de la Comissió, els seus ponents
foren el Sr. Carlos Rodríguez Braun,
catedràtic de la Universitat Complutense
de Madrid, que féu una anàlisi de la
recent història argentina; la Sra. Susana M.
Gordillo, professora de la Universitat de
Barcelona, que parlà del problema de
l’endeutament; i el Sr. Adrián Spaccesi,
consultor d’empreses, que analitzà de
forma general les causes que han portat a
la situació actual.

El Sr. Rodríguez digué que el segle XX
fou per a Argentina una etapa d’èxits
relatius. Com a fets positius, durant la
primera part d’aquell període fou un
país econòmicament molt pròsper,
sobretot respecte d’Espanya -relació no
invertida fins a final dels 60-; i no visqué
cap de les dues guerres mundials, ni
situació de violència semblant a la Gue-
rra Civil espanyola.

Hi va haver dos grans fracassos: per una
banda, l’estil de canvi de l’ordre jurídic

inaugurat amb els primers cops d’estat
dels anys 30, amb la consegüent insegu-
retat en els drets de la propietat; i per l’al-
tra, la política econòmica, que es començà
a fer marcadament tancada més o menys
a partir del mateix moment.

La pitjor etapa és el darrer quart de segle,
pel terrorisme, la violència política i la Guerra
de les Malvines. En economia es viu un
període de gran inflació, no frenada fins als
90 amb el Govern de Ménem, del qual cri-
tica durament la política fiscal expansiva en
un context de tipus de canvi fix.

Com a resultat de tot, el sistema econò-
mic vigent actualment és percebut pels
argentins com un capitalisme de rapinya,
amiguista, en què els grups econòmics
s’acosten al poder per evitar haver de
competir en el mercat.

Per a la Sra. Gordillo a Argentina, atès el
marc econòmic general, els agents han dut
a terme una actuació òptima per a ells
mateixos, però això ha estat pervers a nivell
macroeconòmic. Quan a mitjan dels 70 es
va fer una liberalització financera, aquesta
fou en unes condicions que comportaren
un fort endeutament respecte de l‘exterior
en dues etapes. La primera fou del 1976 al

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

La crisi argentina: 
causes, conseqüències i possibles
solucions 

1983-que a nivell regional acaba amb una
crisi quan s’evaporen els capitals externs-, i
la segona fou als 90 –que coincideix amb la
convertibilitat pes-dòlar, l’ampli procés de
privatització i liberalització financera-. En
aquesta darrera etapa, la no conciliació
entre actuacions micro i resultats macro va
ser la tendència a les estructures financeres
excessivament endeutades de les empreses
privatitzades als 90. Moltes foren compra-
des amb diners aconseguits amb endeuta-
ment, i a més s’incorporava més deute al
passiu dels balanços, a la recerca sempre
d’un màxim apalancament financer. Això va
ser estimulat en excés per la convertibilitat,
que anul·lava artificialment el risc canviari, i
va deixar de ser positiu acabat el cicle
econòmic d’exuberància irracional.

El Sr. Spaccesi, que va oferir la seva intro-
ducció per videoconferència des d’Argen-
tina, explicà l’origen de l’actual crisi
fonamentalment a partir del model econò-
mic adoptat el 1991. Per a combatre la
hiperinflació, reduir el dèficit públic i atreu-
re capitals i inversió, es va optar per fixar
el tipus de canvi pes-dòlar, desregular els
mercats financer, comercial i laboral, priva-
titzar empreses estatals i pensions, i retallar
despeses socials, de sanitat i d’educació.

En una primera etapa (1991-1994), va donar
alguns resultats positius –caigué la inflació
i hi hagué un important creixement–, però
també augmentà l’atur, es precaritzà l’ocupa-
ció, es concentrà la renda a mans d’uns pocs
i augmentà el deute extern, per finançar
consum. Després, es perdé competitivitat a
causa del tipus de canvi fix, especialment
des de la devaluació brasilera. Els nous ajus-
taments aprofundiren la recessió i feren bai-
xar la recaptació, agreujant el dèficit. Així va
minvar la confiança d’inversors i estalvia-
dors, que van intentar retirar llurs capitals
fins a l’aplicació del corralito, que finalment
no pogué frenar ni la fallida de l’Estat ni la
devaluació. Amb la crisi s’han incrementat
les diferències socials i l’atur, s’han enfonsat
les classes mitjanes i moltes PIME, s’ha per-
dut la credibilitat internacional, i a més la
inflació sembla que arribarà al 50%.

Per al Sr. Spaccesi, insistir en el permanent
ajust, la crisi argentina no tocarà fons.
Quant a la solució, aquesta hauria de dis-
tribuir equitativament els seus costos, per
no estar condemnada al fracàs.

Ramon Vallés i Fort
Col·laborador de la Comissió 

d'Economia Financera,

La versió ampliada de la ressenya i el text
complet de la ponència del Sr. Spaccessi
estan disponibles a l’apartat de la Comissió
Financera de la web del Col·legi.
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El passat dia 30 de maig,
la Comissió d’Assessors
Fiscals i el REAF, van
organitzar una trobada
entre el subdirector
general de Tributs res-

ponsable de l’Impost sobre Societats (Sr.
Rafael Cosín) i membres de la Comissió Fis-
cal del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
i a continuació una Sessió Oberta amb tots
els col·legiats que hi van voler assistir, on el
subdirector general va fer un repàs de les
diferents modificacions que s’han produït en
l’Impost de Societats per l’any 2002 aprova-
des per l’article 2 de la Llei 24/2002, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social.

Tant la trobada com la sessió oberta tenien
per finalitat comentar diverses qüestions
dubtoses de les mesures modificades per
l’esmentada llei i que prèviament un grup
de treball del Col·legi, sota la coordinació
del Sr. Àngel Segarra, havia resumit en un
escrit que s’havia tramès a la Subdirecció
General a través del Registre d’Economis-
tes Assessors Fiscals (REAF).

Els principals aspectes comentats en
aquestes sessions foren:

Amortització del fons de comerç financer
(nou apartat 5è de l’article 12è de la LIS)

El Sr. Cosín destacà aquesta nova possibi-
litat d’amortització i va aclarir que per cal-
cular-lo s’aplicaran les normes de
consolidació a totes les societats que s’ha-

gin adquirit i no només a la filial directa
que ha estat objecte de compra.

Els criteris a utilitzar hauran de ser homo-
genis a totes les societats i es basaran en
els criteris comptables espanyols.

Un segon aspecte que destacà, és que per
deduir aquest fons de comerç financer no
és necessari recollir-lo comptablement, i és
compatible en el seu cas amb la deducció
per inversions per la implantació d’empre-
ses a l’estranger. (art. 20.quater LIS) però
no amb la deducció per empreses expor-
tadores de l’article 34 de la LIS.

Fons de comerç que resulta d’una fusió

El Sr. Cosín expressà el criteri actual de la
Direcció General de Tributs que exigeix la
integració en la base imposable dels venedors
de la totalitat del benefici obtingut en la trans-
missió a fi i efecte que els compradors d’una
societat puguin posar de manifest i amortit-
zar el fons de comerç mitjançant una fusió.

Respecte a això, un dels assistents posà de
manifest la dificultat de poder acreditar el fet
que el venedor hagi integrat el benefici a la
base imposable, i contestà el Sr. Cosín que
pensaran a incloure alguna manera en la
norma de desenvolupament d’aquesta Llei.

Règim de consolidació

El Sr. Cosín posà de manifest la rellevància
de reduir el percentatge per poder conso-

lidar les societats dependents del 90 fins al
75 per 100 del capital social i la flexibilit-
zació dels requisits formals del règim.

En relació amb l’eliminació de l’apartat 5è
de l’article 81 de la LIS, relatiu als casos en
què una societat dominant s’extingeix per
absorbir-la una altra mitjançant una fusió
de règim fiscal especial, el Sr. Cosín con-
sidera que aquest apartat no era necessa-
ri doncs l’article 104 del Règim de fusions
regula la subrogació de l’entitat absorbent
en els drets de l’entitat absorbida.

Règim transitori de la deducció per
reinversió

Aquest va ser un dels temes en què més es
va estendre el col·loqui entre els assistents.

El Sr. Cosín va aclarir que al seu entendre
aquesta norma regulava dues situacions
diferents:

Beneficis diferits i ja reinvertits:  

L’opció s’haurà de fer en la primera decla-
ració que es presenti durant 2002 i podrà ser
total o parcial, entenent que l’opció seria per
tots els actius reinvertits o per alguns d’ells,
però no per quantitats arbitràries.

Es va preguntar què succeïa en el cas
extrem d’algú que havia de presentar la
declaració els dies 2 o 3 de gener de 2002
i no va acollir-se a aquesta disposició. A
aquest respecte, el Sr. Cosín va recordar
la possibilitat de presentar declaracions
complementàries si fos necessari.

Beneficis diferits i encara no reinver-
tits a 1 de gener de 2002:

El Sr. Cosín va assenyalar que igualment
podran acollir-se a la deducció però en
aquest cas caldrà integrar la totalitat del
benefici diferit en aquest període imposi-
tiu (l’iniciat l’1 de gener de 2002).

Algun assistent va fer notar que la literalitat
de la norma permet defensar que la integra-
ció en base imposable es faci a l’exercici de
la reinversió encara que sigui un exercici pos-
terior a l’iniciat l’1 de gener de 2002 al dir el
text de la Llei “en dicho período impositivo”.
El Sr. Cosín va reconèixer que la redacció
pot donar peu a confusió però que un
règim transitori no pot modificar la regula-
ció de la deducció i aquesta (nou article
36.ter de la LIS) estableix que la integració
en base imposable s’aplica a l’exercici de la
transmissió i no al de la reinversió; per tant,
en el règim transitori la integració en base, de
voler acollir-se a la deducció, haurà de ser l’e-
xercici iniciat a partir de l’1 de gener de 2002.

Ángel Segarra
Economista assessor fiscal

Novetats fiscals en l’Impost
sobre societats per a l’any 2002 



Fòrum dels Economistes 
en mercats financers

El passat 26 d’abril, dins de la Fira d’estalvi i de
la inversió (Mercadiners), va tenir lloc el dinar
col·loqui organitzat pel Fòrum Economistes
en Mercats Financers sota la direcció de la Dra.
Montserrat Casanovas, secretària de la Junta de
Govern, amb el tema Diàleg amb Isidre Fainé
sobre la situació econòmica i financera actual.
En el transcurs del dinar, al qual van assis-
tir diverses personalitats de la economia cata-
lana, el Sr. Isidre Fainé, director general de la
Caixa, va fer, en la seva conferència, una refle-
xió personal sobre l’evolució en l’economia
espanyola i internacional en els últims anys.

Al finalitzar la seva intervenció, va tenir lloc
un interessant col·loqui on, entre d’altres

qüestions, es van tractar les perspectives de
creixement tant a Espanya com a Europa i
també es va parlar sobre el futur de les caixes.

També, i dins dels actes que organitza el
Fòrum Economistes en Mercats Financers,
el passat 28 de maig, va tenir lloc a la seu
del Col·legi d’Economistes de Catalunya el
dinar col·loqui sota el títol Diferents models
de fer banca a Espanya i a Europa, amb la
participació del Sr. Joan M. Nin, conseller
director general del Banc Sabadell. 

El Sr. Joan Maria Nin va centrar la seva
intervenció en donar la seva opinió en
relació a l’actual entorn macroeconòmic,

a l’entorn regulatori de la Banca a Espanya
i a Europa i a continuació va fer un anà-
lisi dels sistemes bancaris a Europa.

En relació a l’entorn macroeconòmic, va
parlar del paradigma del creixement per-
manent i va fer una al·lusió a les crisis
que s’han produït en els darrers 10 anys:
la crisi mexicana any 1994, de Tailàndia
del 96, Brasil del 97, Rússia del 98, de la
bombolla financera del 2000 i de l’actual
crisi argentina. Va plantejar l’interrogant a
l’entorn de la fase econòmica actual, ana-
litzant dues possibles alternatives: correc-
ció al creixement sostenible ràpid o lent.

Sobre l’entorn regulatori, va analitzar el
risc creditici, risc operatiu, risc de mercat i
risc estructural de tipus d’interès amb
implicacions tant per als clients com per
als accionistes dels bancs, va posar èmfasi
en l’acord de Basilea 2 i en la importància
de l’ètica en tots els nivells del sistema
financer.

Finalment va fer una revisió dels dife-
rents sistemes bancaris existents a Euro-
pa, per acabar la seva exposició
analitzant el sistema de banca universal
espanyol. Després de la seva exposició
es va iniciar, com és habitual, un inte-
ressant col·loqui.
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8 d’abril

Reunió per posar en marxa la Comissió
d’Assessors Fiscals a Tarragona, presidida
pel Sr. Antoni Terceño, vocal president del
Col·legi a Tarragona, i coordinada pel Sr.
Joan Vallvé Navarro.

15 d’abril

Tertúlia dels Cafès mediambientals sobre
El reciclatge a Catalunya, organitzada per la
Comissió d’Economia del Medi Ambient i
que va anar a càrrec del Sr. Josep Simó,
director del Centre Català per al Reciclatge. 

Conferència sobre La crisi argentina: cau-
ses, conseqüències i possibles solucions,
organitzada per la Comissió d’Economia
Financera, a càrrec de la Sra. Susana
María Gordillo, professora titular del
Dept. de Política Econòmica i Estructura
Econòmica Mundial de la Facultat d’E-
conòmiques de la UB, del Sr. Carlos
Rodríguez Braun, catedràtic d’Història del
Pensament Econòmic de la Universidad
Complutense de Madrid, i del Sr. Adrián
Spaccesi, consultor d’empreses en desen-

volupament estratègic i inversions, i la va
moderar el Sr. Anton Gasol, president de
la Comissió (més informació a l’apartat
Ressenyes d’actes del Col·legi, a la pàgina
39). Aquest acte es va retransmetre per
videoconferència a les diferents seus del
Col·legi.

23 d’abril

Sessió temàtica sobre Fiscalitat de les ope-
racions immobiliàries, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec del
Sr. Artur Ventura Portas, advocat i asses-
sor fiscal. 

24 d’abril

Taula rodona sobre La gestió de l’aigua,orga-
nitzada per la Comissió d’Economia del Medi
Ambient, a càrrec de la Sra. Marta Lacambra,
directora general de l’ACA, del Sr. Marià Galí,
vicepresident primer d’ASAC i del Sr. Fran-
cisco Rubio, director d’AITASA i representant
d’AEQT, i que va moderar el Sr. Oscar Alfran-
ca, economista professor titular de la UPC.
Aquest acte es va retransmetre per video-
conferència a les diferents seus del Col·legi. 

26 d’abril

Dinar col·loqui, en el marc de la fira Mer-
cadiners, amb el tema Diàleg amb Isidre
Fainé sobre la situació econòmica i financera
actual, amb la participació del Sr. Isidre
Fainé, director general de la Caixa. La coor-
dinadora de l’acte, organitzat pel Fòrum en
Mercats Financers, va ser la Dra. Montserrat
Casanovas, secretària de la Junta de Govern
(més informació de l’apartat Ressenyes d’ac-
tes del Col·legi, a la pàgina 41). 

30 d’abril

Conferència sobre Perspectives econòmiques
i futur polític de la Unió Europea.Presentació
del llibre: Europa: projectes i realitats, orga-
nitzada per la Comissió d’Economia Finan-
cera, a càrrec del Sr. Joan Hortalà, catedràtic
de Teoria Econòmica de la UB i president
de la Borsa de Barcelona, del Dr. Carles
Gasòliba, diputat al Parlament Europeu i
secretari general del Patronat Català Pro
Europa, i del Sr. Xavier Ferrer, economista
i politòleg autor del llibre, i que va moderar
el Sr. Anton Gasol, president de la Comissió. 

6 de maig

Sessió sobre La supervisió del treball d’au-
ditoria com a element fonamental per esta-
blir les conclusions, organitzada per
Economistes Auditors de Catalunya, Sec-
ció del REA a Catalunya, a càrrec del Sr.
Juanjo Torrebadella, auditor advocat soci
d’Ernst & Young, del Sr. Carles Àvila, eco-
nomista auditor soci d’Artecnia Audit, i
moderada pel Sr. Carles Puig de Travy,
membre del Comitè de Normes i Procedi-
ments del REA i membre de la Comissió
d’auditoria de l’ICAC.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d'activitats realitzades



7 de maig

Sessió temàtica sobre Campanya Renda
2001, organitzada per la Comissió d’As-
sessors Fiscals i que va anar a càrrec del
Sr. Raúl Burillo, delegat especial de l’AE-
AT a Catalunya. Aquest acte es va retrans-
metre per videoconferència a les diferents
seus del Col·legi. 

Sessió informativa sobre La llei orgànica
de Protecció de Dades, a càrrec dels pro-
fessionals de Logic Data Consulting, SL,
Sr. Josep M. Cid, economista auditor
especialista en protecció de dades perso-
nals, Sra. Irene López, advocada especia-
lista en protecció de dades, i Sra. Mònica
Grau, llicenciada en Dret i Màster en Dret
d’Empresa per ESADE especialista en pro-
tecció de dades. Sessió organitzada per la
seu del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a Lleida.

8 de maig

Conferència sobre Catalunya en el futur
de la Unió Europea, organitzada per la
Comissió Unió Europea, a càrrec del Sr.
Joan Clavera, catedràtic de la UAB i vice-
president de la Comissió, del  Sr. Casimir
de Dalmau, director executiu del Patronat
Català Pro Europa, i del Sr. Francesc Gra-
nell, conseller principal Direcció de
Desenvolupament, i que va comptar amb
la presència del Sr. Jordi Conejos, degà
del Col·legi que va presentar l’acte. 

Inici del curs d’iniciació al col·leccionisme. 

9 de maig

Conferència sobre La Llei Orgànica de
Protecció de Dades, a càrrec dels especia-
listes en protecció de dades personals de
Logic Data Consulting que també van
participar en la sessió organitzada per la
seu de Lleida el 7 de maig, organitzada
per la seu del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Girona. 

Conferència sobre Comentaris a l’esborrany
de la Llei de renda i presentació de decla-
racions per internet, a càrrec del Sr.
Eduardo Palacio Nacenta, delegat d’Hi-
senda a Tarragona, organitzada per la seu
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Tarragona. 

13 de maig

Tertúlia dels Cafès mediambientals sobre
El perfil de l’economista ambiental,organit-
zada per la Comissió d’Economia del Medi
Ambient i a càrrec del Sr. Carles Mendieta,
director de la Fundació Fòrum Ambiental. 

Sessió dedicada a Les novetats i aspectes
més importants de la declaració de la
Renda de l’any 2001, a càrrec del Sr.
Antonio Pueyo, cap de Gestió de l’AEAT
a Lleida, acte organitzat per la seu del
Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Lleida.

14 de maig

Tertúlia sobre Iniciatives per acostar els
estudiants al món de l’empresa, dins del
Cicle Com crear empreses rendibles, orga-
nitzada per la Comissió d’Assessors en la
Creació d’Empreses i que va anar a càrrec
del Sr. J. Luis Pérez.

21 de maig

Lliurament de la nota d’opinió elaborada
pel Col·legi “Un model de futur per a
Catalunya. Reflexions i propostes del
Col·legi d’Economistes de Catalunya”, a
l’Hble. Sr. Artur Mas, conseller en cap.

22 de maig

Presentació del llibre Les PIME a Catalunya:
la força productiva catalana, amb la presèn-
cia de l’Hble. Sr. Francesc Homs, conseller
d’Economia i Finances, del Sr. Jordi Conejos,
degà del Col·legi, del Sr. Josep Oliu, presi-
dent del Banc Sabadell, i del Sr. Jacint Ros
Ombravella, coordinador del llibre.
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23 de maig

Conferència sobre Com parlar en públic,
a càrrec de la Sra. Anna Frigolé, Perfil
Consultoria de Recursos Humans, organit-
zada per la seu del Col·legi d’Economis-
tes a Girona. 

28 de maig

Dinar col·loqui sobre Diferents models de
fer banca a Espanya i a Europa, amb la
participació del Sr. Joan M. Nin, conseller
director general del Banc Sabadell. La
coordinadora de l’acte, organitzat pel
Fòrum Economistes en Mercats Financers,
la Dra. Montserrat Casanovas, secretària
de la Junta de Govern (més informació a
l’apartat Ressenyes d’actes del Col·legi, a
la pàgina 41). 

30 de maig

Sessio temàtica sobre Novetats fiscals
en l’Impost sobre societats per a l’any
2002, a càrrec del Sr. Rafael Cosín, sub-
director general d’Impostos sobre per-
sones jurídiques, organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals (més
informació a l’apartat Ressenyes d’ac-
tes del Col·legi, a la pàgina 40).

Documents de treball 
a disposició dels
col·legiats

En aquest període s’ha posat a dispo-
sició dels membres del Col·legi d'Eco-
nomistes de Catalunya la següent
documentació que podeu trobar a la
pàgina web del Col·legi, a l’apartat
corresponent:

– Documentació aportada pel Sr. Luis
Atienza, amb motiu de la sessió
temàtica sobre Problemàtica de la
recaptació tributària. Derivació de
responsabilitat del passat 9 d’abril
organitzada per la Comissió d’As-
sessors Fiscals.

– Documentació aportada pel Sr.
Artur Ventura, amb motiu de la
sessió temàtica sobre Fiscalitat de
les operacions immobiliàries del
passat 23 d’abril organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals.

El cotxe      al millor preu 
i amb la millor assegurança
Informació de concessionaris que ofereixen un tracte preferent als col·legiats

Informació de preus, ofertes, catàlegs, etc.  /   Valoració orientativa del vehicle de segona mà

Contractació de l’assegurança   /   Finançament en la compra

Informació:

Col·legi d’Economistes de Catalunya   Joana Murcia (tel. 934 16 16 04  fax: 934 16 00 61)   serveicotxes@coleconomistes.com
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Ahora, en Clínica Baviera,
tiene unas condiciones
muy especiales
para disfrutar de una
total libertad visual.

A CORUÑA • ALCALÁ DE HENARES • BARCELONA • BILBA0 • CASTELLÓN • CIUDAD REAL • GIJÓN • MADRID • MÁLAGA
PAMPLONA • REUS • SABADELL • SEVILLA • TARRAGONA • VALENCIA • VALLADOLID • VIGO • ZARAGOZA • LONDRES • MILÁN

Para más información o pedir cita 902 130 100 · www.clinicabaviera.com

En pocos minutos · Sin dolor ni hospitalización · Con anestesia tópica (gotas)
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Usted y su familia podrán beneficiarse de unas condiciones económicas más ventajosas en el
diagnóstico y tratamiento integral de su visión. Ya puede corregir cualquier patología ocular
con las máximas garantías, y ahora, por ser miembro de su organización, al mejor precio.

plan corporativo de salud ocular para miembros del Col·legi d’Economistes de Catalunya

corporate

Activitats realitzades per l’Aula d’Economia (11/4 al 7/6)
Nom del curs Data d’inici Durada Professorat

Curs de gestió pràctica de tresoreria 16 abril 2002 32 h Francisco Marín, director de Choice Consultores Asociados

Curs de determinació i anàlisi de costos 17 abril 2002 48 h Ferran Mir, economista i catedràtic de la UB

Seminari de l’Impost sobre societats 22 abril 2002 30 h Joan de Figarolas, advocat, assessor fiscal
Eduardo Pedrosa / Ángel Sáez / Ángel Segarra
Xavier Solé, economistes, assessors fiscals

Seminari sobre l’IRPF: campanya de renda 2001 23 abril 2002 20 h Ferran Martínez, economista, asesor fiscal

Seminari de la declaració de l’Impost sobre societats 2001 9 maig  2002 5 h Ángel Segarra, economista, assessor fiscal
Joan de Figarolas, advocat, assessor fiscal

Seminari sobre la Llei de Protecció de Dades 13 maig 2002 8 h Jordi Bacaria /Jesús Soler, advocats, especialistes 
en Dret de Noves Tecnologies i Protecció de Dades. 
Membres de la Comissió d’Informàtica del Col·legi d’Advocats.

Gestió per processos 16 maig 2002 14 h Josep M Costa, director de Costa i Associats 

Gestió crèdit a clients: credit management 16 maig 2002 15 h Francisco Marín, director de Choice Consultores Asociados 

Seminari sobre la valoració d’empreses 21 maig 2002 16 h Agustín Checa, economista, soci de BDO Audiberia  

Principis i normes comptables espanyoles 23 maig 2002 12 h Rafael Farrán, economista, soci d’Auditoria de Deloitte & Touche.
versus normes internacionals de comptabilitat (IAS) Alejandro Bernal, gerent d’Auditoria de Deloitte & Touche

Curs de control i auditoria interns 23 maig 2002 24 h Ignasi J. Manzano, economista, director de sales Support 
Distribution de Winterthur Insurance
Mercè Colet, economista
Francesc Roses, economista, soci-director 
de Roses Auditores Asociados, SL CARD decisions-inc. España

Nous indicadors de gestió 27 maig 2002 8 h Oriol Amat, economista, catedràtic de la UPF
Ramón Casabona, economista, soci-director de Seywell Consultors
Miguel Freire, economista, responsable 
“Financial Information &  Systems” del Grup Novartis
Francisco Martín, economista, doctor en C. Empresarials, 
professor de Comptabilitat Analítica a l’Escola i la Facultat 
d’Empresarials de la UB, membre del ROAC 

Control de gestió a l’Administració Pública 3 juny 2002 30 h Josep Lluís Bonet, professor de la UPF, consultor d’empresa
Albert Galofré, consultor d’Organització, col.laborador d’ESADE
Joan Soler, cap de l’Àrea de Via Pública. Ajuntament de Mataró
Carlos Vivas, economista, director de Promoció Econòmica 
i Hisenda. Ajuntament de Mataró



Catalunya dins 
de la Unió Europea
Autor: Francesc Granell

Editorial: Edicions 62

Ara que adquireix cada
vegada més ressò el debat
sobre el futur d’Europa, els
professors Francesc Gra-
nell, Víctor Pou i Miquel-
Àngel Sánchez Férriz han
mobilitzat més de 70
catalans que treballen a

les institucions europees, o a entitats cata-
lanes vinculades a l’aproximació a Europa,
per analitzar què ha estat, què és actualment
i què es configura com l’Europa del futur.

Fruit d’aquest esforç, Edicions 62 publica
ara, com a número 371 de la seva col·lec-
ció “Llibres a l’abast” el llibre Catalunya
dins la Unió Europea: política, economia i
societat, amb vivències i opinions de 73
catalans al cor d’Europa.

Després de sengles pròlegs del president
Jordi Pujol i del ministre Josep Piqué, els
diferents autors analitzen el pes d’Europa
com a revulsiu democratitzador durant la
dictadura, la transició, la integració el 1986
a la llavors Comunitat Europea, la partici-
pació dels catalans a les institucions europe-
es d’ençà de l’ingrés i els efectes econòmics,
polítics, socials i culturals d’aquests darrers
anys de plena participació a la vida europea.
El llibre acaba repassant el present i les
perspectives de futur de les relacions
Catalunya/Espanya/Europa a la llum dels
actuals treballs de remodelació i ampliació
de la Unió, així com del paper que s’es-
pera que puguin assolir en l’escenari
europeu els propers anys entitats territo-
rials amb llengua pròpia i amplis poders
legislatius, com és el cas de Catalunya.

El llibre es completa amb un àlbum d’unes
cent fotografies de fites i també una biblio-
grafia d’uns 200 títols sobre la temàtica
Catalunya/Europa i un índex onomàstic.

Novetats CISSPRAXIS

Todo contratación 
laboral 2002
Autor: Eduardo Ortega

La utilidad de TODO
CONTRATACIÓN LABO-
RAL 2002 se complemen-
ta con un CD-ROM con
todos los modelos de
contrato que se presen-
tan en la misma, debida-
mente preparados para

ser cumplimentados y presentados en la
Oficina de Empleo, junto con el texto
completo de prácticamente la totalidad de
la jurisprudencia que se recoge en el libro.

Prontuario laboral 2002
Autor: José Manuel Moya

El PRONTUARIO LABO-
RAL 2002 es una obra que
viene respaldada por la
excelente acogida de sus
ediciones anteriores y que
presenta una estructura
basada en cuadros sinóp-
ticos, tablas y cuadros-

resumen que permiten contrastar, de una
forma ágil y rápida, los derechos y obli-
gaciones de los trabajadores y empresarios
regulados por la normativa social vigente.

En resumen, dos obras independientes,
pero complementarias entre sí, que juntas
ofrecen al lector los datos actualizados
más relevantes e imprescindibles en mate-
ria laboral.

Y por supuesto, con la garantía que siem-
pre supone una obra firmada por CISS.

Europa projectes 
i realitats. Reflexions
sobre el present i el futur 
de la UE
Autor: Xavier Ferrer

Editorial: Editorial Mediterrània; 
Barcelona 2002

En aquest llibre, l’autor
descriu, mitjançant arti-
cles d’opinió publicats
en diferents mitjans, els
fets més significatius dels
darrers dos anys de la
Unió Europea. Analitza
la situació concreta, valo-

ra les repercussions presents i futures i
ens mostra la seva opinió al respecte.

S’hi tracten aspectes com les eleccions al
Parlament Europeu, l’euro, el medi
ambient, l’ampliació de la UE, la política
exterior i de seguretat, la política d’interior
i de justícia, els ciutadans, la immigració,
la mediterrània, la modernització d’Euro-
pa, el futur polític, la crisi de l’11 de
setembre i d’altres.

Finalment, a manera de conclusió, realitza
una reflexió sobre el futur de la Unió
Europea, exposa i analitza els reptes més
significatius que s’han d’afrontar.

Novetats de l’Hemeroteca



HORARI D’ESTIU

Us informen que durant 
els mesos d’estiu el Col·legi

modificarà el seu horari
habitual d’atenció al públic:

Del 8 de juliol 
al 13 de setembre,
de 08.00 a 15.00 h

Del 12 al 23 d’agost 
el Col·legi estarà tancat

Tauler d'anuncis
Advocats lloguen despatx 

a economista/gestor fiscal comptable.
Zona cèntrica. Bones condicions

Interessats:  Tel. 93 270 13 65
“El Col·legi no assumeix ni es fa responsable del contingut dels anuncis publicats en aquesta secció”

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores
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