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l passat 15 d’octubre vam presentar el resultat de l’enquesta “Situació Econòmica (tardor
2002)” amb una gran assistència de periodistes dels diversos mitjans de comunicació. Aquesta és
la quarta enquesta que enviem, i celebrem així el primer any d’existència d’aquesta iniciativa. En
aquest primer any podem assegurar que les enquestes Situació Econòmica es van consolidant.
Hem passat de tenir una mostra de 451 (7,9% sobre la població total) en la primera enquesta, a
una mostra de 650 (11,4% sobre la població total) en la darrera de les enquestes realitzades. D’al-
tra banda cada cop és major la importància que els diferents mitjans de comunicació li donen. En
la passada convocatòria van assistir 28 periodistes i van ser presents les televisions públiques i pri-
vades de Catalunya, així com moltes de les emissores de ràdio.

Els resultats de la darrera enquesta denoten un increment de pessimisme dels col·legiats en rela-
ció al marc econòmic d’Espanya i de Catalunya. S’observa que en els darrers mesos s’ha intensifi-
cat el deteriorament de la situació econòmica de Catalunya i d’Espanya i que les expectatives per
al darrer trimestre del 2002 són pessimistes, i es preveu que continuï deteriorant-se fins a final
d’any. Tot i això, val a dir que l’economia espanyola continua creixent a un ritme important, al
voltant del 2%, i per sobre del creixement de la resta de països de la Unió Europea i que també
presenta unes magnituds econòmiques força sanejades. El dèficit públic, la taxa d’inflació i l’atur,
estan baixos si els analitzem en perspectives històriques.

Per últim comentar que la darrera pregunta feia referència als principals reptes de l’empresa de
principi del segle XXI, coincidint amb el lema de la Jornada dels Economistes d’enguany “Empre-
ses i empresaris del segle XXI” i que, per ordre d’importància, s’indiquen:  la innovació tecnolò-
gica i la racionalització dels costos, l’afavoriment dels recursos humans en tots els sentits (gestió,
formació,…), i la responsabilitat corporativa vers al seu entorn social i mediambiental.

Quan llegiu aquest escrit s’haurà acabat de celebrar la Jornada dels Economistes 2002 i el Sopar
dels Economistes on, com cada any, s’hauran atorgat els premis Joan Sardà Dexeus de la Revista
Econòmica de Catalunya, s’hauran homenatjat els col·legiats que fa 25 anys que ho són i enguany,
a més, haurem lliurat els guardons dels Premis de Reconeixement del Col·legi d'Economistes de
Catalunya 2002, al millor currículum universitari, al projecte més innovador de despatxos profes-
sionals, i a l’economista d’empresa de l’any i, sobretot, s’haurà realitzat l’acte oficial de nome-
nament com a col·legiat de mèrit al Sr. Josep Oliu.

Els Estatuts del Col·legi estableixen que la Junta de Govern pot designar Col·legiat de Mèrit a un
col·legiat a fi de reconèixer-li els seus eminents serveis al Col·legi, a la professió o a la seva tasca
en el desenvolupament de la ciència econòmica.

La Junta de Govern que havia de deliberar la proposta de col·legiat de mèrit per enguany va pro-
posar, unànimement atorgar aquest distintiu al Sr. Josep Oliu. Amb ell coincideixen els tres requi-
sits que els Estatuts del Col·legi marquen a la Junta de Govern per nomenar a un col·legiat com a
Col·legiat de Mèrit. I aquests són: reconeixement de la seva trajectòria acadèmica, de la seva tra-
jectòria professional, especialment al front del Banc Sabadell, compaginant aquesta dedicació pro-
fessional amb valuoses aportacions a la ciència i a la praxis de l’economia, i, finalment, i no per
això menys important, la Junta de Govern també va considerar el seu constant suport i la seva
col·laboració, personal o mitjançant la institució que presideix, amb la nostra professió i concre-
tament amb el nostre Col·legi. 

No m’estendré en fer un resum dels seus mèrits. Us convido a llegir la versemblança publicada en
aquest Informatiu escrita pel Sr. Alfred Pastor, a qui vull agrair públicament la seva col·laboració.

En aquest darrer trimestre de l’any el Col·legi no sols ha dedicat els recursos a l’organització de la
Jornada dels Economistes sinó que, a més, com és habitual s’han mantingut les múltiples activitats
dels diferents centres d’activitats del Col·legi. D’aquestes m’agradaria ressaltar l’acte d’inauguració
del curs acadèmic a càrrec del Sr. Emilio Ontiveros, catedràtic d’Economia de l’empresa de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid i conseller delegat d’Analistas Financieros Internacionales, qui el pas-
sat 3 d’octubre, en un dinar col·loqui que va aplegar a més de 60 persones, ens va exposar les seves
reflexions de les perspectives econòmiques i financeres per a l’any 2003. També el passat 22 d’oc-
tubre el secretari d’Estat d’Economia, Excm. Sr. Luis de Guindos, va pronunciar una conferència
sobre la “Presidència espanyola en el Consell de la Unió Europea”, en el transcurs de l’acte inau-
gural de la Comissió de la Unió Europea. Finalment, comentar-vos que seguint en la línia d’ofertar
nous serveis d’assessorament, la Junta de Govern, d’acord amb el Comitè Gestor de Economistes
Auditors de Comptes, secció del REA a Catalunya, ha creat el servei d’assessorament en Comptabi-
litat i Auditoria de Comptes que anirà a càrrec de l’economista auditor Sr. Josep Lluís Ferran.
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Si el primer pas d’una carrera professional
és l’ingrés a la universitat, el de Josep Oliu
no mostrava bons auspicis: en la segona
meitat dels anys seixanta, la Facultat d’E-
conòmiques de la Universitat de Barcelona
era qualsevol cosa menys un temple del
saber: hom hi podia desenvolupar activitats
variadíssimes, però l’aprenentatge de l’eco-
nomia no era una d’elles. Això sí, si els
professors no tenien gaires ocasions d’en-
senyar, acostumaven a examinar a final de
curs –més endavant, fins i tot aquest cos-
tum es va perdre durant un temps–, de
manera que l’expedient acadèmic de l’O-
liu, culminat amb el Premi Extraordinari de
Llicenciatura, no va ser fruit de l’atzar. Com
a mostra de l’aura d’estudiant distingit que
l’acompanyava, recordem que el degà de
la Facultat, en els impresos on Josep Oliu
sol·licitava l’admissió a vàries universitats
estrangeres, s’havia pres la molèstia de fer
una llista dels llibres que li havia recoma-
nat, i que l’Oliu havia llegit.

La Universitat de Minnesota el va acollir,
com a alguns dels millors economistes de

la seva generació; com tots ells, hi va
aprendre l’ofici, de baix a dalt, pas a pas.
És cert que hom podia sortir d’aquelles
universitats amb la convicció que el més
important en aquesta vida era saber si les
coses eren o no convexes; però no en
sortia per la porta gran si no dominava
una llarga llista de principis i sabia fer
anar totes les eines d’una caixa que pre-
nia el lloc del cabasset que havia rebut
amb la llicenciatura. Josep Oliu ho va
demostrar sobre la inversió en el sector
elèctric, i va tornar cap a casa.

Tornat a Espanya, Josep Oliu va poder
comprovar que la carrera d’Econòmiques
–com d’altres del nostre país– no oferia ,
per ella mateixa, més que una sortida
seriosa: la preparació d’una oposició. I no
hi ha tant on escollir com a Dret. De les
tres oposicions disponibles, l’Oliu en va
preparar dues –catedràtic d’universitat i
economista de l’Estat–, i va presentar-s’hi
amb èxit, a la primera, va entrar a formar
part, a la Universitat Autònoma de Barce-
lona, de la primera onada d’acadèmics

formats als Estats Units en l’especialitat de
Teoria Econòmica. 

En aquells anys va començar la transfor-
mació de l’activitat acadèmica dels econo-
mistes: si abans eren considerats sobretot
com a professionals, que, com els metges
i els advocats, ensenyaven allò que exer-
cien, a partir dels anys setanta es va impo-
sar l’especialització. Per a un catedràtic de
Teoria Econòmica, la distància entre les
exigències acadèmiques i la pràctica pro-
fessional va tornar-se massa gran, sobre-
tot perquè la segona, és a dir, l’exercici de
la professió, era aleshores inexistent; si
molts professors d’universitats nord-ame-
ricanes podien fer compatible una activi-
tat acadèmica amb la pràctica de la
consultoria, aquí rares vegades es dema-
naven els talents adquirits en un doctorat
nord-americà per redactar informes o
dictàmens, que fins aleshores havien estat
l’ocupació preferida dels economistes
acadèmics. Josep Oliu va anar decantant-
se per la pràctica.

El primer pas va ser una breu estada a la
Direcció General de Política Econòmica
del primer govern de la Generalitat; un
petit equip de gent, reunit per Josep Lluís
Oller, va emprendre amb il·lusió la tasca
de mostrar que era possible fer una
Administració petita, però eficaç, al servei
de la comunitat més que no pas al dels
mateixos administradors. L’experiment no
va durar gaire: a la primavera del 1980,
sota un nou govern, la unitat canviava de
direcció, i l’equip es desbandava. La
següent sortida del món acadèmic va ser
quan, al 1983, Josep Oliu va formar part
d’una missió enviada pel Banc Mundial a
Mèxic, en qualitat d’expert en el sector
elèctric. Allà van començar els seus adéus
a l’activitat acadèmica activa: poc després
de tornar de Mèxic va incorporar-se a
l’Instituto Nacional de Industria com a
sotsdirector de Control. A la tardor del
1983 era director d’Estudis i Estratègia.
Aquest “estratègia” havia estat afegit per-
què ningú no es pensés que es tractava
d’un servei d’estudis: allò que es tractava
d’estudiar era com resoldre els proble-
mes, que a vegades semblaven insolu-
bles, que la combinació de la crisi
industrial, la transició política i la pers-
pectiva de la integració a la Comunitat
Europea havien anat deixant a mans de
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l’Institut. L’equip de què formava part
Josep Oliu, entre el 1983 i el 95,va fer el
gruix –i el més difícil– de la reconversió
de l’empresa pública a Espanya. Qui hagi
recorregut altres països amb un sector
públic empresarial amb el pes relatiu que
tenia l’INI a Espanya de l’època pot
mesurar els esforços que van ser necessa-
ris i l’èxit assolit.

És possible que la tornada de Madrid a
Barcelona –l’inici de l’etapa més recent
de la carrera professional de Josep Oliu–
no fos fàcil: tots els qui han seguit el pro-
cés han passat moments de dubte, de
comparar una existència professional al
centre de les coses amb el conreu de
l’hort –o de la tomaquera– de casa. Josep
Oliu, amb la reputació augmentada per
la seva estada a l’INI, hauria pogut optar
a més d’un càrrec. Entre bastidors, el seu
pare, el senyor Joan Oliu, aleshores
director general del Banc de Sabadell,
l’observava, segurament desitjant tenir-lo
al Banc, però decidit a no forçar-lo,
d’una banda, i a no voler-lo imposar, de
l’altra, si a Josep no li semblava estar a
l’altura. Com és costum de dir, la resta és
història: al 1990, Josep Oliu va entrar al
Banc com a secretari general tècnic.
Aquesta darrera és sens dubte la part més
coneguda de la carrera de l’Oliu, i per
això potser no cal estendre-s’hi. Recor-
dem només com era el Banc de Sabadell
al començament dels 90 i com és avui;
pensem que en aquesta transformació hi
ha la mà de Josep Oliu, quasi impercep-
tible al començament –ja se sap que les
instituciones financeres sòlides acullen el
talent vingut de fora amb cautela, quan
no amb suspicàcia, sobretot si és jove– i
cada cop més visible. 

Atès que l’Oliu no ha escrit cap tractat, és
difícil saber quin és el seu pensament
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econòmic. Potser no en té. Després de
tot, qui li demanaria a un dentista si té un
pensament odontològic? o a un advocat
si té un pensament legal? Si, d’altra
banda, volem jutjar Josep Oliu com a
professionals que diem ser és a dir, pels
resultats de la seva activitat, admetrem
sense dificultat que ens trobem davant
d’allò que Keynes havia descrit com “la
més escassa de les aus”1: un economista
competent.

Alfredo Pastor
Professor, IESE; 

degà, China-Europe International 
Business School, Shanghai

1 “The rarest of birds”. La cita és de la seva bio-
grafia d’Alfred Marshall



Ha estat nomenat col·legiat de mèrit
en reconeixement a la vostra trajectò-
ria acadèmica i professional. Quins
són els aspectes que més us han inte-
ressat en aquestes dues facetes? I
quins són els vostres plans de futur?

Sortosament, tant la faceta acadèmica com
la professional m’han ofert interessants
oportunitats. En el seu moment, l’època
acadèmica va ser un repte personal pel que
implicava tirar endavant una recerca, una
investigació. Posteriorment, i en el terreny
professional, el projecte del Banc Sabadell,
al qual em vaig incorporar el 1986, ha con-
centrat tot el meu interès. Anteriorment,
però, vaig tenir una experiència igualment
molt enriquidora a l’Institut Nacional d’In-
dústria, en una època de forts canvis on es
van assentar les bases de totes les privatit-
zacions i els desenvolupaments posteriors.
Quant als meus plans personals de futur,
com que tenen un alt grau de coincidència
amb els del Banc Sabadell, aniran en fun-
ció de la trajectòria que segueixi l’entitat. 

Les noves coordenades del sector ban-
cari es basen en actors cada cop més
grans i en grups industrials cada cop
més potents. Quin paper ha de jugar el
Grup Banc Sabadell en aquest context?

El banc s’ha caracteritzat sempre per ser
una entitat capdavantera, si no líder, en el

servei de qualitat als clients, especialment
en el sector de la banca d’empreses.
Actualment, a més a més, hem esdevingut
un dels grans referents a Espanya en
banca universal i personal. 

Sobre la base que no podem aspirar a
competir per ser el banc més gran d’aquest
país, perquè no ho podem ser, el nostre
projecte de futur i les nostres coordenades
en el sector bancari es focalitzen en espais
de mercats més concrets. És en aquest
context que volem dur a terme els nostres
projectes per donar continuïtat de futur al
banc. La voluntat del Banc Sabadell és
continuar amb el seu paper d’integrador
de cultures bancàries diferents dins d’un
projecte comú en el context bancari
espanyol, com hem fet fins ara. Per a
nosaltres és important respectar la proxi-
mitat amb el client i la identificació del
client amb la marca com a representació
dels seus valors. En aquest sentit van pro-
jectes com el de Solbank, adreçat a un
conjunt de clients específics com són els
estrangers residents, o el del Banco Herre-
ro, convertit en la marca comercial al
nord-oest d’Espanya. Cadascuna, junta-
ment amb la marca Banc Sabadell, tenen
una raó de ser diferenciada i respectada en
el si del Banc. 

El president de la Generalitat, Jordi
Pujol, ha explicat en diverses ocasions
la seva preocupació per la manca d’un
gran banc a Catalunya. El Sabadell
aposta pel creixement orgànic i/o
aliances estratègiques o bé les fusions
són també en l’òrbita del Grup?

Catalunya compta amb grans institucions
financeres com La Caixa, el Banc Sabadell
o Caixa Catalunya, les quals, a més de ser
de les primeres d’Espanya, cadascuna d’e-
lles, en el seu sector, han esdevingut enti-
tats de referència. Per tant, crec que
aquesta preocupació avui no hauria d’e-
xistir, ja que la situació actual no la justifi-
ca. La Caixa, per exemple, és pionera en la
seva estratègia de creixement com a banca
domèstica a Espanya; el Banc Sabadell és
líder en banca d’empreses a Catalunya i un
dels grans referents a Espanya, amb una
rellevància que creix cada dia més. El banc
ha apostat sempre pel creixement orgànic
amb la complementarietat d’aliances estra-

tègiques i l’aprofitament d’oportunitats
d’integració d’altres entitats. La nostra inten-
ció és continuar en aquesta línia. 

L’actualitat econòmica del sector ban-
cari té també com un dels principals
punts d’interès la borsa. Després de
l’última sotragada dels mercats, s’ende-
vina una recuperació? En quin termini?

Que hi haurà una recuperació és segur. Ara
bé, no li puc dir quan es produirà. Tant de
bo ho sabés! Malauradament, avui la borsa
viu en un escenari d’incertesa política inter-
nacional que fa que qualsevol anàlisi econò-
mica sigui intranscendent davant de la
magnitud de les variables polítiques. Per
tant, la recuperació dels mercats es
començarà a percebre en el moment en què
les incerteses polítiques es vagin resolent. 

El Grup s’ha destacat els últims anys
per una aposta forta pel negoci tradi-
cional, però també pels seus interes-
sos en el mercat immobiliari i una
incipient entrada en les inversions
directes a les empreses. Quin és el
futur més immediat de les inversions?

Les inversions al mercat immobiliari del Grup
s’han fet a través de Landscape, un projec-
te complementari que vam començar fa tres
anys per generar una font d’hipoteques,
cosa que, a la vegada, ens permet captar
clients de caire familiar. L’objectiu del banc
és consolidar aquest projecte, perquè, de
mica en mica, esdevingui una societat immo-
biliària amb una cultura i una filosofia pròpia. 

En referència a les inversions en altres
empreses, el banc sempre les ha concebut
com a inversions temporals limitades que
aportin una bona rendibilitat en un horit-
zó de set o vuit anys. En aquest sentit, la
inversió es fa amb independència del sec-
tor de l’empresa, ja que el que busquem és
que sigui una societat madura amb bones
expectatives de rendibilitat. A més a més,
s’ha de tenir en compte que cada una de
les inversions del banc en empreses i la
seva incorporació com a soci capitalista
persegueixen a la vegada donar suport al
negoci bancari. És a dir, que sigui un
negoci per al banc, tant a través de l’em-
presa objecte de la inversió com indirecta-
ment potenciant l’activitat bancària.

Com a economista, com veieu l’actual
desacceleració de l’economia, en par-
ticular de l’espanyola i de la catalana,
amb taxes de creixement inferiors a
les que ja ens estàvem acostumant?

La desacceleració que vivim actualment és
normal si tenim en compte que els cicles
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econòmics són consubstancials a l’activitat
econòmica i ara per ara vivim un període de
davallada o desacceleració. Afortunadament,
però, s’ha de tenir en compte que la situació
espanyola és diferent de la de la resta de paï-
sos de la Unió Monetària, ja que, malgrat la
desacceleració econòmica, Espanya encara
creixerà aquest any al voltant del 2%, men-
tre que la resta de la Unió Europea difícil-
ment passarà del 0,5%. Aquesta situació
provoca que Espanya tingui tensions infla-
cionistes més grans que les que hi pugui
haver a Europa, perquè també la vitalitat de
l’economia espanyola és més gran. 

Una de les qüestions que preocupen als
economistes avui és precisament aquesta
falta de simetria entre l’economia europea
i l’espanyola. Aquesta assimetria pot pro-
vocar que moltes de les mesures de polí-
tica econòmica adoptades per Europa
siguin contràries a les que Espanya neces-
siti. Sobre la situació de l’economia cata-
lana, s’ha de parlar en els mateixos termes
que l’economia espanyola. Pel pes de les
exportacions, l’economia catalana es res-
sentirà més que l’espanyola perquè aquests
són moments de desacceleració general i
els nostres mercats, Alemanya, França i
Portugal, estan més afectats que el nostre
mercat interior. 

Quin ha de ser el paper dels econo-
mistes en un banc? Quins avantatges i
inconvenients pot tenir per la carrera
d’un recent llicenciat? 

És diferent ser llicenciat que ser econo-
mista. Avui, la llicenciatura d’Econòmi-
ques és molt genèrica –és bo que sigui
així– i els llicenciats tenen una cultura
general abocada cap a una component
social, econòmica i política que els per-
met accedir a una feina poc especialitzada.
L’economista, en canvi, és una persona
amb una formació continuada, tant a tra-
vés de l’aprenentatge acadèmic com del
professional, que li ha permès una espe-
cialització en l’àmbit econòmic. 

Per tant, un llicenciat no pot accedir a
una entitat financera per treballar com a
economista. Els llicenciats comencen
desenvolupant tasques administratives o
comercials, però encara no estan formats
suficientment per exercir d’economistes.
Els economistes treballen a departaments
molt més especialitzats, com els d’anàlisi
de mercats o de crèdits, els de tresoreria
o auditoria, on realment poden desenvo-
lupar la seva vocació com a economistes
i hi poden satisfer les seves aspiracions.
Al Grup Banc Sabadell, concretament, el
40% de la nostra plantilla és titulada uni-
versitària i, d’aquest percentatge, el 8%
són llicenciats en Econòmiques i el 7%,
en Empresarials. 

Quin creu que és el nivell dels llicen-
ciats a les universitats catalanes? La
formació és l’adequada?

En general, la qualitat de l’educació dels
economistes a les universitats catalanes és
molt bona i actualment hi ha un professo-
rat de gran qualitat i de prestigi. Personal-
ment, puc dir que tinc un fill que està
estudiant a la Universitat Pompeu Fabra i
estic molt satisfet del nivell d’educació
que ha rebut i de l’ambient que s’hi viu. 

Tot i així, el nivell dels llicenciats varia
molt segons la universitat i el departa-
ment on s’hagi estudiat i, evidentment,
segons les ganes d’estudiar de cada estu-
diant. En aquest sentit, si pogués suggerir
algun canvi, advocaria perquè augmentés
el nivell d’exigència per aprovar les matè-
ries, ja que el control dels resultats és
sempre beneficiós per a la qualitat de l’e-
ducació de l’estudiant. 

Quant a la producció acadèmica dels
economistes catalans, quins són els
noms de més rellevància que més l’in-
teressen en l’entorn acadèmic? 

En primer lloc, destacaria la figura d’An-
dreu Mas-Colell, com la personalitat sènior
amb més rellevància en l’entorn acadèmic.
D’altra banda, i en una altra generació, hi
ha noms molt remarcables, com Jordi Galí,
Xavier Sala i Martín i Xavier Vives, que, a
més a més, tenen gran rellevància interna-
cional. Ara bé, si afegeixo aquells acadè-
mics i altres economistes catalans pels quals
sento una gran admiració per les feines que
han fet, no cabrien en aquesta entrevista. 

Finalment, quin paper creieu que ha
de jugar el Col·legi en la vida diària
dels economistes i com a institució
dins de l’economia catalana?

Principalment, crec que el Col·legi ha de
ser un generador d’opinió sobre la situació
econòmica. També, i en aspectes més con-
crets i relacionats amb l’economia i amb la
professió d’economista, ha de ser font d’o-
pinió sobre reformes legals o decrets com,
per exemple, la reforma de la llei de renda
o de l’impost de societats, la reforma de la llei
concursal, etc. D’altra banda, el Col·legi ha de

ser difusor de la importància de la professió,
com de fet ja ho està fent a través de la Jor-
nada dels Economistes que se celebra cada
any amb amplis debats de temes econòmics
de l’actualitat, o a través de dotació de pre-
mis, com els premis Joan Sardà que atorga
cada any la Revista Econòmica de Catalunya.

Finalment, un paper molt important del
Col·legi d’Economistes, per complir amb
el que he comentat anteriorment, ha de
ser el de donar servei als seus col·legiats,
tant pel que fa a serveis professionals com
personals. Professionalment, el Col·legi ha
d’ajudar a posar al dia el professional amb
les últimes tendències i novetats i, per
tant, és molt important la tasca que pugui
fer en l’àmbit de la formació continuada.
En relació amb els serveis personals, el
Col·legi també ha de treballar per obtenir
per als seus col·legiats avantatges finan-
cers o d’assegurances, entre altres, que
aquests agrairan de debò. Tot això ho fa
el nostre Col·legi. Sens dubte!

Claudi Pérez, periodista
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En els darrers mesos s’ha intensificat el
deteriorament de la situació econòmi-
ca de Catalunya i d’Espanya, procés
que continuarà fins a final de l’any.
Un 63,4% dels col·legiats considera que
en l’actualitat la situació econòmica és
pitjor que fa un any, mentre que un
32,1% afirma que és igual, percentatges
que en l’enquesta del mes de maig eren
un 46,4% i un 43,7%, respectivament.

Des de la darrera enquesta realitzada
corresponent al mes de maig s’ha produït
un empitjorament significatiu de la situació
econòmica de Catalunya i d’Espanya. Ha
augmentat la proporció de col·legiats que
fa una valoració negativa de la marxa pre-
sent de l’economia. Això trenca, d’alguna
forma, amb les perspectives anteriors a
l’estiu, que destacaven un estancament en
el procés de deteriorament de la situació i
que assenyalaven que s’havia tocat fons en
l’actual cicle econòmic descendent.

Un 63,4% dels economistes que ha res-
post a l’enquesta apunta que la situació
actual de l’economia catalana és pitjor que
fa un any, mentre que un 32,1% assenya-
la que és igual i un 3,4% que és millor. En
relació a l’anterior enquesta del mes de
maig, s’ha produït un increment notable
en la proporció de col·legiats que consi-
dera que la situació és pitjor i una reduc-
ció dels que opinen que és igual o millor

(46,4%, 43,7% i 6,3% en el mes de maig,
respectivament). Cal destacar que ha aug-
mentat la distància percentual entre els
que valoren negativament la marxa de l’e-
conomia i la resta de col·lectius, sobretot
els que la consideren positivament.

Com és habitual, l’opinió que tenen els
col·legiats sobre la seva situació econòmi-
ca personal és més positiva que la que
tenen sobre l’estat de l’economia en gene-
ral. Malgrat això, cal destacar que la situa-
ció personal ha empitjorat també en
aquests darrers mesos, seguint la tendèn-
cia detectada des de principi de l’any. Un
54,3% dels col·legiats considera que l’estat
de la seva pròpia economia és igual que fa
un any  (percentatge que se situava en el
52,5% en el mes de maig), mentre que un
23,7% apunta que és pitjor (un 17,9%) i un
20,8% assenyala que és millor (un 26,2%).

A l’igual que en ocasions anteriors, els eco-
nomistes donen un aprovat a l’evolució
actual de l’economia, amb un diferencial
favorable per a Catalunya en comparació
amb Espanya. No obstant, aquest diferen-
cial s’ha reduït en relació amb el diferencial
existent en l’enquesta del mes de maig. Es
puntua amb un 5,87 sobre un total de 10 a
la marxa de l’economia del Principat, men-
tre que es valora amb un 5,74 la relativa al
conjunt de l’Estat. Val a dir que en aquest
indicador també es confirma un empitjora-

ment de la situació en els últims mesos i en
relació a períodes anteriors, deteriorament
que, segons els economistes, des del mes
de maig ha estat més intens a Catalunya
que a Espanya, atès que en aquest mes la
valoració era de 6,06 per al Principat i de
5,74 per a l’Estat. 

Tots els col·lectius de col·legiats han
empitjorat la seva valoració sobre la marxa
de l’economia general i personal, amb
independència de la seva condició laboral
o del sector d’activitat en el qual operin. Es
pot apuntar que tant el grup dels empre-
saris i autònoms com el dels assalariats
palesen una valoració similar sobre l’actual
situació econòmica general, si bé aquests
últims es mostren quelcom més pessimis-
tes sobre la seva economia personal. D’al-
tra banda, cal apuntar que la valoració més
positiva de l’economia correspon als
col·legiats que operen en els sectors de la
indústria i la construcció, mentre que els
més pessimistes actuen dins la branca dels
serveis que no estan vinculats a la docèn-
cia ni a empreses ni a particulars.

A l’igual que en passades edicions, els
col·legiats estimen que els principals proble-
mes que té actualment l’economia catala-
na fan referència a aspectes estructurals.
En primer lloc, destaquen les infraestructu-
res i les comunicacions, apuntat per un 62,9%
dels economistes, seguit de la manca de refor-

Situació econòmica (tardor 2002)
Entre el 12 de setembre i el 3 d’octubre d’enguany tots els col·legiats varen poder contestar, per correu electrònic o mit-
jançant la pàgina web del Col·legi, el qüestionari sobre l’economia Catalana Situació Econòmica (tardor 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 650 col·legiats van contestar l’enquesta, preferentment mitjançant el web del Col·legi, i representan un 11,40%
del total de col·legiats. 

Els col·legiats que han respost a l’enquesta Situació Econòmica (tardor 2002) segueixen a grans trets la mateixa dis-
tribució dels que van respondre les anteriors enquestes, i s’observa una major participació dels empresaris, o exercents
per compte propi. El 60% són assalariats vers el 40% que són empresaris, o exercents per compte propi. En relació al
sector de l’activitat: el 85,2% dels col·legiats treballa en el sector serveis (serveis a empreses i a particulars: 50,8%); el
11,1% en la indústria; el 3,4% en la construcció; i el 0,3% en agricultura, ramaderia, pesca i forestal.

A manera de titular podíem dir que La majoria dels economistes preveu que la recuperació de les borses no tindrà
lloc abans del segon semestre de l’any vinent.D’altra banda, un 70,5% dels col·legiats creu necessari endurir la legis-
lació per assegurar el bon govern de les empreses i la seva millor supervisió comptable.

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?”

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

Millor 20,8 26,2 28,0 30,9

Igual 54,3 52,5 59,0 52,1

Pitjor 23,7 17,9 11,6 15,6

No tinc opinió 1,2 3,4 1,4 1,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de respostes) (650) (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 col·legiats
econòmica Octubre Maig Febrer Octubre Tendència
personal 2002 2002 2002 2001

Millor 3,4 6,3 6,4 11,8

Igual 32,1 43,7 38,5 39,7

Pitjor 63,4 46,4 53,1 47,2

No tinc opinió 1,1 3,6 2,0 1,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de respostes) (650) (558) (439) (451)
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mes estructurals, assenyalat per un 49,2%. En
un segon ordre d’importància se situen la
inflació (39,7%) i la feblesa de la demanda
interna (32,9%), seguits de la feblesa de la
demanda estrangera (26,0%), dels costos
laborals (23,7%) i de l’atur (21,1%). Cal des-
tacar que en els darrers mesos s’ha produït un
augment significatiu d’importància de la pro-
blemàtica associada a la feblesa de la deman-
da, sobretot interna, i, alhora, augmenta la
preocupació pel preu del petroli i dels carbu-
rants. Val a dir que la feblesa de la demanda
interna passa de ser el setè problema de l’e-
conomia catalana segons els col·legiats a ser
el quart. En sentit contrari, respecte el mes de
maig redueixen la seva rellevància problemes
com l’atur i la cotització entre el dòlar i l’euro.

Finalment, cal apuntar que els col·legiats
també manifesten una preocupació nota-
ble per les relacions econòmiques i fiscals
desiguals que manté Catalunya amb la resta

de l’Estat (centralisme, dèficit fiscal, manca
d’autonomia financera, escassa capacitat
de decisió, manca d’inversions del govern
central, pèrdua de pes econòmic,...), per
problemes diversos en l’esfera política en
general (manca de coordinació entre admi-
nistracions públiques i entre partits polí-
tics, manca d’objectius i de polítiques
clares, inestabilitat política,...), i per pro-
blemes d’ordre productiu-tecnològic (baix
nivell de productivitat, reduïdes inver-
sions, manca d’iniciatives i d’esperit
empresarial,...).

Segons col·lectius, s’ha d’assenyalar que els
assalariats mostren una major preocupació
per la situació de la inflació, de l’atur i de
les infraestructures i les comunicacions que
els empresaris i els autònoms, mentre que
aquests estan més sensibilitzats que aquells
per la feblesa de la demanda interna i pels
costos laborals.

Perspectives de 
l’economia per al quart
trimestre de l’any
Les expectatives per al darrer trimestre
del 2002 són pessimistes, i es preveu que
continuï deteriorant-se l’economia cata-
lana i espanyola fins a final de l’any.Un
57,2% dels col·legiats espera que la situa-
ció econòmica segueixi igual entre els
mesos d’octubre i desembre i un 34,0%
apunta que empitjorarà, mentre que
solament un 6,9% anticipa una millora.

Els col·legiats consideren que l’economia
seguirà deteriorant-se durant el darrer tri-
mestre de l’any 2002, i s’assoliran a final
de l’exercici pitjors resultats que els obtin-
guts en mesos anteriors i dels que es van
preveure abans de l’estiu.
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Situació de l’economia catalana 
i de l’economia espanyola

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

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

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

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

Manca de reformes 
estructurals 49,2 50,7 58,5 58,5

Inflació 39,7 38,4 30,3 35,5

Feblesa de la demanda
interna 32,9 19,2 19,6 17,3

Feblesa de la demanda
estrangera 26,0 22,6 27,8 24,2

Costos laborals 23,7 25,5 28,7 31,3

Atur 21,1 27,1 22,1 16,2

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

Cotització dòlar-euro 1,7 6,5 8,0 12,6

Perspectives de l’economia catalana

“Creus que l’economia catalana millorarà, continuarà igual o
empitjorarà en el quart trimestre (octubre-desembre) de l’any?”
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Un 34,0% dels economistes espera que l’e-
conomia empitjori entre els mesos d’octu-
bre i de desembre, mentre que un 57,2%
preveu que continuarà igual i un 6,9% anti-
cipa que millorarà. Es palesa un deteriora-
ment de les expectatives dels col·legiats,
atès que les previsions per al quart trimes-
tre de l’any (octubre-desembre) són pit-
jors que les que es van realitzar en el mes
de maig pel període maig-agost.

Els economistes atorguen un aprovat a l’e-
volució 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. No obstant
això, afirmen que aquesta diferència ten-
deix a reduir-se, seguint la inèrcia mostra-
da en el darrer any. Es puntua amb un
5,51 sobre un total de 10 a l’economia
catalana i amb un 5,39 a la del global esta-
tal. Cal destacar, que els valors esperats
per al desembre són inferiors als resultats
obtinguts a l’actualitat, la qual cosa confir-
ma l’empitjorament de les expectatives
dels economistes i, en definitiva, el dete-
riorament previst per a la marxa de l’eco-
nomia en els propers mesos. Així mateix,
es pot apuntar que aquestes previsions
realitzades suposen una revisió a la baixa,
especialment en el cas del Principat, dels
pronòstics que es van elaborar en el mes
de maig, atès que en aquell moment els
col·legiats anticipaven una valoració de
Catalunya per a final de l’any d’un 6,11 i
d’Espanya d’un 5,66, valors clarament
superiors als que s’assenyalen ara.

El col·lectiu més pessimista davant el futur
pròxim és el dels economistes que operen
en el sector serveis.

Recuperació 
de la borsa a Espanya
Els economistes pensen majoritàriament
que la recuperació de l’activitat borsària a
Espanya no tindrà lloc en el primer semes-
tre de l’any 2003 i, més aviat, s’inclinen per
preveure que, en tot cas, es produirà a partir
del 2003. Solament un 17,9% dels col·legiats
afirma que la recuperació serà un fet durant
els primers sis mesos de l’exercici vinent,
mentre que un 38,4% apunta la segona part
de l’any 2003 i un 43,7% assenyala que
tindrà lloc més enllà del 2003.

El col·lectiu dels assalariats es decanta
més per anticipar una recuperació en el
segon semestre del 2003, alhora que el
grup dels empresaris i autonòms l’avan-
cen, sobretot, per més enllà d’aquest
exercici. D’altra banda, val a dir que els
economistes que operen en la indústria i
construcció situen la recuperació, princi-
palment, en la segona part de l’any vinent.
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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)”
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“Quan creus que es recuperarà la borsa espanyola?”
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Bon govern i supervisió
de les empreses
Una proporció destacada dels econo-
mistes creu que davant l’actual entorn
econòmicoempresarial és necessari
endurir la legislació existent per assegu-
rar el bon govern de les empreses i la
seva millor supervisió comptable. De
fet, un 70,5% opina que cal dur a terme
un enduriment de la normativa en
aquest sentit, front un 22,4% que afirma
el contrari. 

El col·lectiu dels assalariats i els econo-
mistes que operen en els serveis, sobre-
tot serveis de docència, són els que es
mostren més partidaris d’una acció
d’enduriment legal (un 76,2% i un 70,9,
respectivament, assenyalen que és
necessari). 

“Davant l’actual entorn econòmicoempresarial, creus que és necessari endurir la legis-
lació per assegurar el bon govern de les empreses i la seva millor supervisió comptable?
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DESPACHO Y/O SERVICIO DE ADMINISTRACI N
Centro de negocios de trato personalizado,

te ofrece la posibilidad de profesionalizar la imagen de tu empresa.

Alquilamos despachos, por meses, días u horas, así como sala de reuniones o formación. Domiciliamos sociedades.

Podemos personalizar la recepción o desvío de tus llamadas (despacho virtual), así como realizar tus gestiones administrati-
vas (cartas, proyectos, presentaciones, traducciones,...) para que tu puedas centrarte en tu actividad.

Nos adaptamos a tus necesidades.

Los despachos son nuevos y muy bien equipados con conexión a internet, climatización, etc. Nos encontramos en una zona
muy bien comunicada Marina-Caspe.

Llama sin compromiso al teléfono 932 444 900
Marina, 148-150, ent. 3.» 08013 Barcelona
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Reptes de l’empresa de
principi del segle XXI
Segons els economistes, els principals
reptes de l’empresa de principi del segle
XXI són la innovació tecnològica i la
racionalització dels costos, l’afavoriment
dels recursos humans, i la responsabilitat
corporativa vers al seu entorn.

El 63,7% dels col·legiats considera que el
principal repte de l’empresa passa per la
innovació tecnològica i la racionalització
dels costos com a base de la seva estratè-
gia, alhora que el 59,9% apunta l’afavori-
ment dels recursos humans en tots els
seus sentits (gestió, formació,...). Un
52,0% dels economistes assenyala com a
repte important la responsabilitat corpo-
rativa de les empreses davant al seu
entorn social i mediambiental.

Altres fites rellevants de l’empresa en
aquest començament del segle XXI són la
internacionalització comercial i producti-
va com a principi estratègic, apuntat per
un 41,2% dels col·legiats, i la transparèn-
cia de la informació econòmica vers els
seus inversors i accionistes, assenyalat
per un 39,4% dels economistes.
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“Quines creus que sóns els principals reptes de l’empresa de principi del segle XXI?

Reptes % de col·legiats

La innovació tecnològica i la racionalització de costos 
com a base de l’estratègia empresarial 63,7

El potenciament dels recursos humans en tots els seus sentits 
(gestió, formació,...) 59,9

La responsabilitat corporativa vers al seu entorn social i mediambiental 52,0

La internacionalització comercial i productiva com a principi estratègic 41,2

La transparència de la informació econòmica vers els seus inversors 
i accionistes 39,4

L’impuls d’una major participació dels treballadors a l’empresa
(accionariat, beneficis,...) 20,0

Les fusions i adquisicions com a mecanisme per guanyar dimensió empresarial 6,6

Finalment, s’ha d’assenyalar que un altre
repte d’aquest principi de segle és
impulsar una major participació dels tre-
balladors a l’empresa (accionariat, bene-
ficis,...), tal i com apunta un 20,0% dels
col·legiats.

Segons col·lectius, es pot apuntar que en
el cas dels empresaris i autònoms desta-
ca la importància que atorguen com a
repte empresarial a la innovació i la

racionalització dels costos, a la trans-
parència de la informació econòmica
vers als seus inversors i accionistes, i a la
internacionalització comercial i producti-
va. En el grup dels economistes assala-
riats s’ha de ressenyar el potenciament
dels recursos humans, la responsabilitat
corporativa de l’empresa vers al seu
entorn social i mediambiental, i una
major participació dels treballadors a
l’empresa.
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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: Tel. 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: Tel. 933 253 726

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

Per a més informació: Tuset, 8, 3r 2a 08006 Barcelona

Tel. 902 160 508 argos@anit.es www.argosacademianautica.com

A3 Software, ofereix a tots els col·legiats un descompte mínim 

del 5% per cada compra que es realitzi.

Per a més informació: Tel. 932 533 600

Barna House ofereix a tots els col·legiats un 10% de descompte 

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 temporada alta, ofertes o programacions especials.

Central d’informació i reserves: Amigó, 14-16, baixos 08021 Barcelona

Tel. 902 406 640 Fax 932 094 610

CCCB ofereix un 20% de descompte en les exposicions que organitza.

Aquest descompte s’aplicarà per a dues entrades màxim.

Per a més informació: Montalegre, 5 08001 Barcelona

Tel. 933 064 100 www.cccb.org www.coleconomistes.com

Centro Médico Dental, ofereix a tots els col·legiats condicions especials 

i en tots els tractaments un 20% de descompte.

Barcelona: Pg. Maragall, 25-27, bjs. Tel. 934 360 989

Indústria, 298-300, bjs. Tel. 934 503 111

Pg. de Gràcia, 100, entl. Tel. 932 157 382

Calella: Església, 202-208, 2n 1a. Tel. 937 690 961

Girona: Joan Maragall, 44-46 Tel. 972 200 126

CISS, editorial, ofereix a tots els col·legiats un descompte mínim del 5%
per cada compra que es realitzi. Per a més informació: Tel. 902 250 500

Clínica Baviera Corporate ofereix a tot el nostre col·lectiu i els seus 

familiars revisió ocular gratuïta, descompte del 50% en la primera visita,

20% de descompte en correcció làser (miopia, hipermetropia i astigmatis-

me), 20% de descompte a altres serveis (glaucoma, cataracta...)

Per a més informació o demanar cita: Tel. 933 624 990 Ganduxer, 71

Els centres d’esport DIR ofereixen un descompte del 5% en la quota

mensual, en tots els seus centres.

L’empresa Disseny i Grafisme ofereix als col·legiats un descompte 

del 15% en els seus serveis: disseny gràfic, identitat corporativa,

publicacions empreses, catàlegs, memòries, etc. Pòsters, packaging,

infografia, disseny pàgines web.

Per a més informació: 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.

Per a més 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.

Per a més informació: Marina, 19-21 08005 Barcelona

Tel. 932 257 878 www.casino-barcelona.com

Imprescindible DNI, permis de conduir o passaport.

Només passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea.

Només majors de 18 anys.

Climatització H&H Tofret ofereix en tots els seus articles d’aire 

condicionat i calefacció un descompte del 10% i la instal·lació gratuïta.

Per a més informació: Tel. 933 189 779.

Hotel Rutllan, 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

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:

Lepant, 150 Tel. 932 479 300 08013 Barcelona

L’Aquàrium ofereix a tots els col·legiats i dos acompanyants 

un 10% de descompte en la compra de les entrades.

Per a més informació:

Moll d’Espanya del Port Vell, s/n 08039 Barcelona

Tel. 932 217 474 acuarios.ow@aquariumbcn.com

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

La botiga Magda Planellas de bosses, sabates i articles de viatge ofereix

un descompte del 10% en tots els seus articles.

Rambla de Catalunya, 95 de Barcelona.

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: 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.
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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 oferiran descomptes i
avantatges comercials als membres del Col·legi, presentant el carnet col·legial.

NAVARRO



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 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

Roselló, 242 08008 Barcelona Tel./Fax 932 151 182

València, 272 08007 Barcelona Tel./Fax 934 881 095

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

acollir, 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 t (1/2 dia), 7 t (tot el dia),
presentant el tiquet prèviament segellat pel Col·legi d’Economistes.

Entrades: Aribau, 230-240; Tuset, 19-21 i Trav. de Gràcia, 62 

L’empresa Pragma ofereix a tots els col·legiats un descompte del 15%, per al

moblament o renovació de les seves oficines (mobiliari, cadiratge, accessoris...).

Per a més informació: Llull, 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona

Tel. 933 000 153 Fax 933 000 887

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

Mallorca, 214 08008 Barcelona Tel. 934 514 288

Rbla. Catalunya, 99 08008 Barcelona Tel. 932 152 129

Paddock Center, Eix Macià 08205 Sabadell Tel. 937 230 299

Nou servei de Quali Medic! Tarjeta QMCard ofereix grans descomptes en

diversos serveis mèdics: Salut dental, urgències mèdiques, segon diagnòstic

per malalties greus, medicina esportiva, fecundació in vitro, anàlisis clíniques i

un accés com a client preferent en el Centre Mèdic Teknon i l’Hospital General 

de Catalunya. Preus especials per als col·legiats del Col·legi d’Economistes.

Telèfon d’informació: 902 158 940 – www.qualimedic.net

Viatges Eroski 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 t (fins a tres hores) 
i 3 t (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.

Per a més informació: 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
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Notícies

Conveni amb l’Agència Tributària
La Llei General Tributària disposa al seu article 96 que la col·laboració
social en la gestió dels tributs es podrà instrumentar per la via d’acords de
l’Administració Tributària amb entitats, institucions i organismes represen-
tatius de diferents sectors o interessos socials, laborals, empresarials o pro-
fessionals.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya va signar el mes de juny de 1999 un
Conveni de Col·laboració amb l’Agència Tributària (AEAT) en virtut del qual els
col·legiats i les societats registrades en el Col·legi que s’hi adhereixin poden
presentar per via telemàtica i en nom de tercers declaracions tributàries referi-
des a determinats models. Per això cal que, amb caràcter previ, cada econo-
mista obtingui individualment el corresponent certificat d’usuari de la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre (FNMT). Aquest certificat genera la firma digital
i garanteix l’autenticitat, confidencialitat i integritat de les declaracions presen-
tades via internet, i que posteriorment s’adhereixin al conveni que el Col·legi
va signar amb l’AEAT.

A l’apartat dedicat a aquest Conveni de Col·laboració a la secció “Serveis” de la
pàgina web del Col·legi, hi trobareu tota la informació necessària per formalit-
zar la vostra adhesió al Conveni (www.coleconomistes.com).

Cal destacar, també, que aquells economistes que disposin d’un certificat d’u-
suari per presentar declaracions en nom de tercers podran obtenir de forma ins-
tantània les etiquetes de llurs clients. Així, a l’adreça www.aeat.es, dintre de
l’opció “Oficina virtual” – “Etiquetes”, situant-se a l’apartat “Impressió amb cer-
tificat d’usuari” pot sol·licitar-se la impressió d’etiquetes identificatives dels pro-
pis clients.

Assignació d’una única Oficina de l’Agència Tributària de Barcelona per a
la sol·licitud i recollida de certificats tributaris

Per tal de facilitar als col·legiats la realització de gestions en nom dels vostres
clients i representants davant l’AEAT, s’ha acordat, també, poder sol·licitar i
recollir de manera instantània en una única oficina de l’AEAT els certificats tri-
butaris de tot tipus referits als clients, que s’expedeixen a les diferents Admi-
nistracions de l’AEAT de la província de Barcelona, amb independència que el
domicili fiscal dels representants coincideixin o no amb l’àmbit geogràfic de
l’Administració a què desitgem acudir. Per tal de gaudir d’aquest avantatge, cal
reunir les condicions següents:

1. Disposar del certificat d’usuari per a la presentació telemàtica de declaracions
tributàries en nom de tercers i estar adherit al conveni que el Col·legi va sig-
nar amb l’AEAT.

2. Comunicar al Col·legi, emplenant la fitxa que es troba a l’abans esmentat apar-
tat dedicat a aquest Conveni a la pàgina web del Col·legi, indicant l’elecció de
tres Administracions de l’AEAT per ordre de major a menor preferència. El
Col·legi comunica aquestes preferències a l’AEAT i aquesta confirma al propi
Col·legi l’Administració assignada amb el compromís per part de l’AEAT de
respectar al màxim l’ordre de preferències comunicat, intentant assignar l’ofi-
cina indicada en primer lloc. El Col·legi comunica per fax l’Administració
assignada.

Pla de pensions per a
despatxos professionals
La Llei 24/2001, del 27 de desembre de 2001,
de Mesures fiscals, administratives i de l’or-
dre social va introduir novetats legislatives
importants respecte dels plans de pensions
d’ocupació, és a dir, aquells plans en què
el promotor és qualsevol entitat, societat o
empresa i els partícips, els seus empleats.

Algunes de les novetats principals, que
han entrat en vigor aquest any 2002, són
les següents:
– Desdoblament del límit d’aportacions per

als partícips d’un pla de pensions del sis-
tema d’ocupació. Així, el límit de les
aportacions imputades al partícip per
l’empresa és de 7.212,15 euros, mentre
que les aportacions efectuades individual-
ment pel partícip tenen un altre límit
addicional del mateix import. Per als
partícips més grans de 52 anys, aquest
límit s’incrementa en 1.202,02 euros per
cada any addicional, fins a un límit de
22.838,46 euros per cada tipus d’aporta-
ció als 65 anys. 

– Pot ser partícip d’aquests plans el perso-
nal amb relació laboral de caràcter espe-
cial, independentment del règim de
seguretat social aplicable.

– L’empresari individual que doni treball en
virtut de relació laboral podrà promoure
un pla de pensions del sistema d’ocupa-
ció en interès d’aquests treballadors en
què també podrà constar com a partícip.

– Deducció en la quota de l’impost de
societats del 10 % de les aportacions
imputades als partícips d’un pla de pen-
sions d’ocupació, si el sou de l’empleat és
inferior a 27.000 euros. Per a sous supe-
riors, deducció proporcional. Aquesta
deducció és addicional a l’efectuada com
a despesa d’aportació. 

Sobre la base d’aquestes novetats legislati-
ves, el Col·legi d’Economistes de Catalunya
està estudiant amb BanSabadell Pensions,
EGFP, SA, entitat gestora del Grup Banc
Sabadell, la constitució d’un pla de pen-
sions d’ocupació de promoció conjunta vin-
culat a les empreses o empresaris individuals
relacionats amb el Col·legi d’Economistes.

Per a qualsevol consulta sobre aquesta
qüestió o sobre els plans de pensions en
general, us podeu posar en contacte amb
BanSabadell Pensions, a través de l’adreça
bspbcn@bancsabadell.com.

Així mateix, us recordem l’existència d’E-
conomistes, Pla Personal de Pensions, al
qual els col·legiats es poden adherir indi-
vidualment. Si desitgeu subscriure el vos-
tre pla o desitgeu més informació sobre
aquest pla, us podeu adreçar a qualsevol
oficina del Grup Banc Sabadell.



Alfred Marshall ha deixat escrit que quan
sorgeix una empresa o una nova iniciati-
va constitueix una llavor que ningú sap
si esdevindrà roure o matoll, si el pas del
temps permetrà que es desenvolupi fins
a fer-se un lloc en el molt difícil entorn
de la selva en què regeix la selecció
natural o presentarà una vida efímera i
desapareixerà  per la dinàmica de l’en-
torn competitiu. Enguany la Revista
Econòmica de Catalunya ha fet setze
anys de presència continuada en el
panorama econòmic i científic de Cata-
lunya. En  aquests anys s’han editat 44
números ordinaris i un d’extraordinari,
cosa que ha permès la publicació de
més de cinc-cents articles d’economia, i
s’ha editat la revista íntegrament en llen-
gua catalana. La presència continuada en
aquests setze anys certifica que aquella

llavor no era de matoll, i que avui ens
trobem davant d’un arbre encara jove,
que exigeix d’esforços continuats per
enfortir-lo i fer-lo fructificar, però que ha
assolit ja una dimensió que li ha permès
fer-se un lloc dins del panorama del
pensament econòmic català i espanyol.

El 1986 va ésser l’any en què va veure la
llum aquesta iniciativa col·lectiva,
impulsada pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya, i adreçada a tota la comuni-
tat dels economistes. El naixement de la
Revista va coincidir amb l’ingrés d’Es-
panya a les comunitats europees i amb
la nominació de Barcelona com a ciutat
organitzadora dels Jocs Olímpics de
1992. L’economia catalana començava a
sortir d’un llarg període de crisi indus-
trial i estava en l’inici d’una de les eta-
pes de creixement econòmic de més
intensitat i durada. Calia més que mai
anàlisi i difusió del pensament econò-
mic, i la nostra revista naixia amb la
voluntat de servir com una plataforma
orientada amb dos criteris fonamentals:
el rigor en els mètodes i la rellevància
en els temes. Hi han publicat un ampli
conjunt d’economistes catalans i no
catalans, incorporant sovint veus noves
al costat d’economistes molt experimen-
tats. S’hi han recollit temes que al marge
de l’actualitat immediata estaven desti-
nats a transformar la nostra economia,
des dels relacionats amb la competitivi-
tat de les empreses, la formació o la
recerca  fins als que afectaven l’obertu-
ra exterior, la construcció monetària
europea o la planificació estratègica de
ciutats.

En aquests setze anys de presència con-
tinuada en el panorama econòmic de
Catalunya hem assistit a canvis molt
importants en el nostre entorn econòmic
i institucional. La Revista Econòmica de
Catalunya ha tractat sempre d’oferir les
seves pàgines per articular el debat i la
reflexió sobre aquells problemes de
naturalesa econòmica o amb importants
conseqüències econòmiques que afecta-
ven a l’economia o a la societat en gene-
ral. Naturalment dins els continguts
temàtics hi ha tingut un lloc destacat l’es-
tudi de l’economia catalana o dels eco-
nomistes catalans, però en cap cas hem
volgut circumscriure el contingut de la
revista a aquesta temàtica. La nostra
revista té una vocació d’universalitat, i
per ella hi han estat presents de forma
sistemàtica els grans temes del pensa-
ment i de l’anàlisi econòmics contempo-
ranis. I ho ha tractat de fer preservant
com a vehicle d’expressió la llengua
catalana, contribuint així a difondre el
seu ús en un àmbit tant important com el
de l’economia.

Volem però que aquest arbre jove s’en-
forteixi fins a esdevenir un arbre robust
que assoleixi altes quotes dins el panora-
ma nacional i internacional. I a aquest
objectiu s’hi arriba enfortint el seu caràc-
ter d’obra col·lectiva. Naturalment que
cal preservar l’exigència de rigor, cosa
que es tradueix en l’enfortiment dels
mecanismes de selecció i de perfecciona-
ment dels continguts. Cal també  eixam-
plar al màxim la capacitat d’atracció dels
millors autors i afinar amb la selecció
dels millors temes. Cal seguir comptant
amb el suport i l’impuls dels òrgans de
govern del Col·legi i de la Revista (con-
sell de redacció, consell assessor, secre-
taria i administració, comitè d’edició).
Però cal sobre tot comptar amb la con-
fiança i el suport dels nostres lectors,
destinataris últims de la Revista Econòmi-
ca de Catalunya. Per què la Revista
Econòmica de Catalunya és sobre tot una
obra col·lectiva.

Joan Trullen
Secretari del Consell de Redacció de la

Revista Econòmica de Catalunya

Setze anys de la Revista Econòmica
de Catalunya
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Dossier

Formació,
empresa 
i competitivitat

Formació,
empresa 
i competitivitat

MOGADEALER
C/ Aragón, 602 Tel. 93-232 10 00 BARCELONA

C/ Cerdeña, 254 Tel. 93-265 33 99 BARCELONA

Vía Augusta, 10-12 Tel. 93-464 46 00 BADALONA

Parking gratuito para nuestros clientes.



II Trobada d’economistes andorrans, catalans i francesos
Davant l’èxit assolit en la I Trobada d’economistes andorrans, catalans i francesos el Col·legi d’Economistes d’Andorra
organitza, amb col·laboració del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i l’Ordre d’experts comptables de Franca la II
Trobada pel divendres 7 de febrer de 2002. La trobada se celebrarà al Centre de Congressos i Convencions d’Andorra
la Vella, situat al carrer de Prat de la Creu, a l’edifici administratiu del Govern d’Andorra.

Data: divendres 7 de febrer de 2003 Lloc: Andorra

PEUGEOT 307. NO ES SÓLO UN NÚMERO

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

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

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

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

Gama Peugeot 307: gasolina de 75 CV a 138 CV (desde 12.000 e ). Diesel

HDI de 70 CV a HDI de 110CV (desde 13.385 e ). Incluye Plan Prever.

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

BARCELONESA de AUTOMOCIÓN

PROGRAMA 

9.00 Inauguració

9.15 Conferència inaugural
• El sistema bancari andorrà

10.15 Pausa cafè

10.30 Sessions simultànies
• Normativa societària andorrana

(en francès)
• Planificació fiscal internacional

(en castellà)

11.30 Pausa cafè 

12.00 Sessions simultànies
• Resolució de conflictes a

França: Tribunals de Comerç
Mr. Jérôme Bouyssou

• Resolució de conflictes 
mercantils a Espanya
Rodolfo Fernández

13.30 Dinar de treball

16.00 Sessions simultànies
• Fiscalitat europea 
• Noves claus per a la gestió

patrimonial en un entorn 
globalitzat. Oportunitats 
d’inversió
(català/castellà)

17.00 Clausura 
• Requisits per a l’exercici 

professional com auditor
i assessor econòmic
financer d’empreses a França,
Espanya i Andorra.
Possibilitats de col·laboració
entre societats de
professionals
Srs. Philippe Arraou, 
Pere López 
i la persona presentada
pel Col·legi d’Economistes
de Catalunya.

21.00 Sopar de clausura

QUOTES
– Jornada completa 

amb sopar de clausura inclòs 135 z

– Jornada completa 
sense sopar de clausura 100 z

A partir del 30 de novembre la inscripció
serà de 150 z per la jornada completa tot
inclòs, i de 115 z sense sopar de clausura.

ALLOTJAMENT
Possibilitats d’allotjament  als següents hotels:
– Hotel Plaza 5★ Andorra la Vella
– Hotel Cro Wne Plaza 5★ Andorra la Vella
– Art Hotel 4★ Andorra la Vella
– Hotel Andorra Center 4★ Andorra la Vella
– Hotel Diplomatic 5★ Andorra la Vella
– Hotel Mercure 5★ Andorra la Vella
– Hotel Novotel 4★ Andorra la Vella
– Hotel Husa Centric 4★ Andorra la Vella

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Joan Marc Pifarré
Tel. (00376) 832764 Fax. (00376) 832765
Natalie Torres Tel. (00376) 832 088



Actualment, a Cata-
lunya els professionals
i acadèmics de la comp-
tabilitat estan relativa-
ment aïllats entre si, i
existeix la necessitat
d’una institució que

els relacioni, com a complement d’institu-
cions existents com són, essencialment, els
col·legis professionals i altres institucions.  Hi
ha serveis importants que podrien dinamit-
zar-se (publicacions, trobades de professio-
nals i acadèmics, resolució de consultes,...).

L’ACCID s’ha constituït l’any 2002 amb el
suport del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i d’altres col·legis professionals i amb la
voluntat de col·laborar activament amb institu-
cions d’àmbit estatal com per exemple AECA,
ASEPUC i ACODI, i internacional com FEE,
IFAC i l’European Accounting Association.

Per tant, l’Associació no pretén competir
ni amb els col·legis ni amb altres asso-
ciacions, sinó que a través de convenis de
col·laboració amb aquestes institucions es
pretén reforçar-les.

Els seus objectius són aglutinar a tots els
professionals de comptabilitat de Catalunya;
col·laborar amb les institucions existents
(col·legis professionals, universitats, esco-
les de negocis, administració, associacions,
empreses, firmes d’auditoria,...), per tal de

dinamitzar la comptabilitat a Catalunya; pro-
moure la recerca a través de comissions de
treball i de l’esponsorització i el foment de
temes d’interès com la mesura dels intan-
gibles, innovació comptable, noves tendèn-
cies en comptabilitat i control,...; edició de
publicacions de matèria comptable relatives
a novetats legals, a divulgació i a recerca.

Les activitats que es pensen portar a terme
són: mantenir una base de dades dels pro-
fessionals i acadèmics dels àmbits d’actua-
ció; publicar un anuari; prestar serveis de
valor afegit: butlletí informatiu de novetats,
biblioteca especialitzada, resolució de con-
sultes, conferències sobre novetats en el
camp comptable i una pàgina web amb
informació; emissió de posicionament
sobre problemes comptables; subvencio-
nar recerques que permetin avançar el
coneixement en comptabilitat; organitzar
una trobada periòdica de professionals i
professors de comptabilitat; publicació de
normativa comptable, de recerca científica
i, també de divulgació professional, en
col·laboració amb institucions com AECA;
promoure la concessió de premis per a
l’excel·lència en recerca, la docència, la
divulgació i l’exercici de la comptabilitat.

La seu de l’ACCID és la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya (Av. Diago-
nal, 508, pral., 08006 Barcelona. Telèfon:
934 16 16 04).

Existeixen quatre tipus de socis:

– Fundadors: són els quinze socis funda-
dors que integren la Junta Directiva ini-
cial més altres persones que hagin
contribuït a la constitució de l’associació. 

– Protectors: es tracta d’empreses, firmes
d’auditoria, universitats i d’altres institu-
cions que, a canvi de la quota anual, es
facilitaria que els seus empleats fosin
també socis numeraris.

– Numeraris: les persones físiques que ho
sol·licitin i paguin la quota anual. Els
membres del Col·legi d’Economistes de
Catalunya que així ho sol·licitin seran
membres numeraris de l’ACCID sense
pagar cap quota fins el 31 de desembre
de 2003. Es previsible que es mantin-
guin aquestes condicions per al anys ini-
ciats a partir de l’1 de gener de 2004.

– Socis d’honor: es tracta de persones físi-
ques que per mèrits, serveis rellevants o
donatius o subvencions a la institució,
siguin mereixedores de tal distinció per
acord de la Junta Directiva.

Junta Directiva

President: Ferran Termes i Anglès
Vicepresident primer: Oriol Amat i Salas 
Vicepresident segon: Alfredo Rocafort i
Nicolau
Vicepresident tercer:Daniel Faura i Llimòs
Secretari: Antoni Mora i Puigvi
Sotssecretari: Josep M. Carnicero i Manrique
Tresorer: Anselm Constans i Garganta
Vocal 1: Joan B. Casas i Onteniente
Vocal 2: Francesc Garreta i Dalmau 
Vocal 3: Manel Salas i Ríos 
Vocal 4: Salvador Guasch i Figueras
Vocal 5: Jaume Deop i Martínez
Vocal 6: Eugenio Vicente Cebollero i Leris 
Vocal 7: Joaquim Rabaseda i Tarres
Vocal 8: Jordi Cugueró i Orad
Directora: Pilar Soldevila

Per a fer-te soci envia un fax al Col·legi
d’Economistes de Catalunya (934 16 00 61)
indicant la teva voluntat d’incorporar-te
com a soci numerari de l’ACCID i especi-
ficant una adreça de correu electrònic per
tal de poder fer-te arribar els comunicats
de l’associació.

Neix l’Associació Catalana de Comptabilitat 
i Direcció  

ACCID
Associació

Catalana de
Comptabilitat
i Direcció
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Nou servei 
d’assessorament 
en comptabilitat
i auditoria
En la línia d’oferta serveis d’assessora-
ment professional, la Junta de Govern del
Col·legi d'Economistes de Catalunya d’a-
cord amb el Comitè gestor de la secció
del REA a Catalunya, ha acordat establir
un nou servei d’assessorament en temes
de comptabilitat i auditoria.

L’objecte del servei és atendre qualse-
vol tipus de consulta que en matèria de
comptabilitat i auditoria de comptes li
siguin adreçades.

Per prestar aquest servei s’ha buscat el
perfil d’un professional que a més de tenir
solvència amb matèria d’auditoria de
comptes, tingués també experiència i
coneixements amb d’altres matèries rela-
cionades amb l’auditoria. El responsable
de prestar aquest servei serà l’economista
auditor Sr. Josep Lluís Ferran, que té una
demostrada experiència professional com
a economista des de 1977, auditor de
comptes des de 1982, auditor intern mem-
bre de “The Institute of Internal Audi-
tors”, USA, des de maig de 1984 i MBA
Noves Tecnologies (Media MBA)  Univer-
sitat Ramon Llull.

El funcionament d’aquest servei serà:
• Correu-e a:

asscomptable@coleconomistes.com
• Web del Col·legi www.coleconomistes.com,

emplenant el formulari específic 
• Visites concertades  dimarts de 16 a 20 h.

Cal sol·licitar-ho a la secretaria del
Col·legi (Joana Murcia), demanant hora.

A més s’ha establert un procediment per a
les consultes urgents, contactant amb l’as-
sessor telefònicament, per mitjà de la
Secretaria del Col·legi, de 10 a 12 hores
del matí, haureu de facilitar el vostre nom
i numero de col·legiat. 
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Compulsa de les dades d'identificació dels
clients. Model de legitimació del DNI 
dels clients
La possibilitat de compulsar les dades d'identificació dels clients en escrits de
tercers fou motiu d'una Ordre del Ministeri de l'Interior, apareguda en el BOE
del 29 de maig de 1980 i que es transcriu seguidament: 

El Real Decreto 196/1976, de 6 de febrero, por el que se regula el documento
nacional de identidad prevé, en su  artículo 16, párrafo segundo, que la coinci-
dencia entre el número del documento nacional de identidad que se consigne
en los documentos que lo requieran y el que corresponde al citado documento
del interesado, sea  comprobada por el Organismo público competente, y asimis-
mo por los gestores administrativos y demás  profesionales legalmente facultados
para garantizar dicha coincidencia, y encontránadose autorizados en el citado
sentido, además de aquellos profesionals, los Graduados Sociales, Abogados y
Procuradores, parece oportuno extender también aquella autorización a los
Economistas Colegiados respecto de los documentos que gestionen en  represen-
tación o por mandato de terceros. 

A tal efecto, este Ministerio ha tenido a bien a disponer: 

Artículo único: En la relación con lo dispuesto en el artículo 16 párrafo segun-
do del Real Decreto 196/1976, de 6  de febrero, por el que se regula el documento
nacional de identidad, se faculta a los economistas colegiados, para  consignar
en la documentación que gestionen en representación o por mandato de terce-
ros el número del  documento nacional de identidad del interesado, haciendo
constar expresamente, bajo su responsabilidad, que los  datos que transcriben
han sido compulsados y se corresponden con los del citado documento. 

Madrid, 5 de mayo de 1980

Per tant, i de conformitat amb l’esmentada ordre Ministerial, una proposta de
text que es podria fer servir per la legitimació del DNI dels clients pot ser:

................................, economista i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya
amb el número ........., de conformitat amb allò que disposa l’Ordre de 5 de maig
de 1980, publicada al BOE  de 29 de maig de 1980, sota la meva responsabili-
tat, declaro que en el número expressat i  la data d’expedició del Document
Nacional d’Identitat del signant, han estat comprovats per mi, i concorden i es
corresponen exactament amb els de l’original en plena vigència.

Aquesta legitimació del DNI pot servir per totes aquelles tramitacions a oficines
públiques, relacionades amb la nostra professió i que s’exigeixi la presentació
del DNI original.
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Avanç de programa del Congrès del REAF

“La reforma del impuesto sobre la renta 
y otras novedades fiscales”
Auditorio-Palacio de Congresos de Zaragoza. 20, 21 y 22 de noviembre de 2002

Miércoles, 20 de noviembre
20.30 h Recepción en el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

Cóctel de bienvenida (Salón de Recepciones).

Jueves, 21 de noviembre
09.30 h Acreditación y entrega de documentación

10.00 h Inauguración
Excmo. Sr. D. Cristóbal Montoro Romero, 
ministro de Hacienda
Excmo Sr. D. Fernando González-Moya Rodríguez 
de Mondelo, presidente del Consejo General 
de Colegios de Economistas de España
Ilmo.Sr. D. Jesús Fernández Portillo, decano 
del Ilustre Colegio de Economistas de Aragón
D. Valentí Pich Rosell, presidente del REAF

10.30 h Conferencia inaugural
“Tendencias en el impuesto sobre la renta 
en los países de la OCDE”
Manuel Lagares Calvo, decano del Colegio de 
Economistas de Madrid. Catedrático de Hacienda 
Pública de la Universidad de Alcalá  

11.15 h. Café

12.00 h “Estructura, protección a la familia, 
rendimientos inmobiliarios, ganancias 
y pérdidas patrimoniales y gestión 
en el nuevo IRPF”
Teodoro Cordón Ezquerro, subdirector General 
de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

14.00 h. Almuerzo 

16.30 h. “Nueva fiscalidad de productos financieros y
de las fórmulas de previsión social”
Francisco Castellano Real, catedrático de Hacienda
Pública de la UNE. Miembro de la Comisión de
Expertos para la reforma del I.R.P.F. y del Consejo
Directivo del REAF

18.00 h. Café

18.30 h “Cambios en la planificación empresarial por la
reforma del IRPF: modificaciones en el régimen de
atribución y régimen de sociedades patrimoniales”
Jesús Quintas Bermúdez, economista asesor fiscal

Viernes, 22 de noviembre
09.00 h Mesa redonda

“Comparación del IRPF en el territorio común
y en los territorios forales”
Moderador: Juan José Rubio Guerrero, director
General del Instituto de Estudios Fiscales
Francisco Pozuelo Antoni, director General 
de Tributos del Gobierno de Aragón
José Javier Armendáriz Quelt, director Gerente 
de Hacienda Tributaria de Navarra
Mikel Ortega Abad, director de Administración
Tributaria del Gobierno Vasco

10.30 h Café

11.00 h “Fundaciones, entidades sin fines lucrativos 
y mecenazgo: fiscalidad actual y perspectivas 
de futuro”
Alberto Monreal Lasherasd, director del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la A.E.A.T.

13.00 h Conferencia de clausura
“Novedades fiscales 2003”
Excmo. Sr. D. Estanislao Rodríguez-Ponga 
y Salamanca, secretario de Estado de Hacienda

13.45 h. Clausura
Excmo. Sr. D. Estanislao Rodríguez-Ponga 
y Salamanca, secretario de Estado de Hacienda
Excmo. Sr. D. Eduardo Bandrés Moliné, consejero de
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón
Excmo. Sr. D. Fernando González-Moya Rodríguez
de Mondelo, presidente del Consejo General 
de Colegios de Economistas de España
Ilmo.Sr. D. Jesús Fernández Portillo, decano del
Ilustre Colegio de Economistas de Aragón
D. Valentí Pich Rosell, presidente del REAF

16.00 h Sesiones profesionales (mesas redondas)
“Archivo electrónico de documentos
en los despachos profesionales”

17.30 h. “Incidencia de la normativa sobre protección
de datos para los asesores fiscales”
Emilio Aced Félez, adjunto al Director 
de la Agencia de Protección de Datos

19.00 h Visita guiada y recepción en el Palacio de la Aljafería
(Sede de las Cortes del Gobierno de Aragón)

REAF
Registro de
Economistas
Asesores
Fiscales

Consejo General

de Colegios

de Economistas

de España

Programa de acompañantes
Jueves, día 21 de Noviembre
Comarca de Tarazona, Moncayo y Comarca de Borja, 
visita guiada por el cantautor aragonés José Antonio Labordeta,
presentador y guionista del programa televisivo 
“Un País en la mochila”.

Viernes, día 22 de Noviembre
Recorrido por la ciudad de Zaragoza: Basílica de Ntra. Sra. del
Pilar, Ayuntamiento, La Lonja, La Seo, La Real Maestranza,
Patio de la Infanta

Información:
Registro de Economistas Asesores Fiscales Tel. 91 577 27 27
Colegio de Economistas de Aragón Tel. 976 28 13 56

Inscripciones:
Secretaría técnica.di&co
Sagasta, 19, entl. dcha. 50008 Zaragoza
Tel. 976 21 17 48 Fax 976 21 29 59 E-mail: ana@dico.es

Cuota de inscripción:
Miembros del REAF y colaboradores: 270 t Colegiados: 310 t

Otros asistentes: 340 t Acompanante: 180 t

(Incluye Recepción Ayuntamiento y Alfajería, Ponencias,
cafés, comida y cena día 21 y aperitivo día 22)
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Nuevas disposiciones

SUCESIONES

ORDEN HAC/1830/2002, DE 11 DE JULIO (BOE 19-07-2002)

Se modifica la Orden de 7 de abril de 2000 por la que se aprueban los
modelos 650, 652 y 651 de declaración-liquidación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, y se determinan el lugar, forma y pla-
zos de presentación de los mismos y la Orden de 27 de julio de 2001
por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190,
311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651 en euros, así como el modelo
777, documento de ingreso o devolución en el caso de declaraciones-
liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se esta-
blece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a
partir del 1 de enero de 2002

TRANSMISIONES

ORDEN HAC/1927/2002, DE 24 DE JULIO (BOE 30-07-2002)

Se modifica la Orden de 4 de julio de 2001 por la que se aprueban los
modelos 600, 620 y 630, en pesetas y en euros, de declaración-liqui-
dación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados y se determinan el lugar y plazos de presentación
de los mismos y la Orden de 12 de noviembre de 2001 por la que se
autoriza el pago en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos documentados que grava la emisión de los
documentos que realicen función de giro o suplan a las letras de cam-
bio, se amplía la autorización del pago en metálico del impuesto
correspondiente a determinados documentos negociados por entida-
des colaboradoras, se aprueban los modelos 610, 611, 615 y 616 en
euros del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, así como los diseños físicos y lógicos para la pre-
sentación de los modelos 611 y 616 de declaración informativa anual
en soporte directamente legible por ordenador y se establece el pro-
cedimiento para su presentación telemática por teleproceso

I.A.E.

RESOLUCIÓN DE 2 DE JULIO DE 2002 (BOE 20-07-2002)

Del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en perí-
odo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2002 relativos a las cuotas nacionales y pro-
vinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas

ESPECIALES

ORDEN HAC/2297/2002, DE 19 DE SEPTIEMBRE (BOE 21-09-2002)

Se modifica la Orden HAC/1554/2002, de 17 de junio, por la que se
aprueban las normas de gestión del Impuesto sobre Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos

PROCEDIMIENTO GESTION TRIBUTARIA

RESOLUCION DE 27 DE JUNIO DE 2002 (BOE 17-07-2002)

Del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se hacen públicos los números
de serie y huellas digitales de los certificados de servidor de la AEAT

RESOLUCION DE 23 DE JULIO DE 2002 (BOE 29-08-2002)

De la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se crean registros telemáticos

PROCEDIMIENTO RECAUDACION

REAL DECRETO 704/2002, DE 19 DE JULIO (BOE 01-08-2002)
Se incorporan las modificaciones de determinadas Directivas comuni-
tarias sobre asistencia mutua en materia de recaudación

RECURSOS Y RECLAMACIONES

ACUERDO DE 2 DE JULIO DE 2002 (BOE 19-07-2002)
De la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
por el que se ordena hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno
de la Audiencia Nacional, en su reunión de 10 de junio de 2002, por
el que se aprueba la modificación de las normas de reparto de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la mencionada Audiencia

Noticias al día
Medidas para el sistema de financiación local

El próximo sistema de financiación local para ayuntamientos de más
de 100.000 habitantes contemplará no sólo la modificación del
Impuesto sobre Actividades Económicas, sino también la cesión de
parte del IRPF e IVA.

En concreto, el IAE será suprimido para la mayoría (90%) de las
empresas, pudiendo ser compensada la perdida recaudadora con una
elevación de la tributación de las empresas restantes, en especial de
determinados sectores de gran relevancia económica.

También serán objeto de cesión a los ayuntamientos el Impuesto sobre
las labores de tabaco y parte del Impuesto sobre hidrocarburos.

Los ayuntamientos con menos de 100.000 habitantes tendrán unos
ingresos adicionales dependiendo de los ingresos que obtenga el
Estado por vía tributaria.

Modificación del IVA de las subvenciones

La Comisión Europea ha pedido, entre otros países, a España, la modi-
ficación de determinados aspectos a la hora de aplicar el IVA en rela-
ción con las subvenciones. En concreto:

– En el cálculo de la prorrata de deducción se incluyen las subvencio-
nes en el denominador, debiendo hacerse cuando se realicen sólo
operaciones con derecho a deducción.

– Cuando las subvenciones sean en capital, según la Comisión, en Espa-
ña se aplican incorrectamente las deducciones por establecerse una
limitación del derecho a deducir por el hecho de recibirlas de esta forma.

Nuevos servicios de la Agencia Tributaria

Como continuación de la reciente implantación de la posibilidad de com-
probación por parte del contribuyente de las deudas con la Hacienda
pública, se posibilitará el pago de las declaraciones tributarias presenta-
das a través de Internet mediante la utilización de la tarjeta de crédito.

Algunas medidas fiscales de la Ley de Presupuestos y Ley de
“Acompañamiento” 2003

Los proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado y Ley “de
Acompañamiento” para el año 2003, contemplan un rebaja en el tipo
impositivo del IVA aplicable a la compresas y tampones, que pasará
del 16% al 7%. Además, se congelan los impuestos especiales que
gravan la gasolina, alcohol y tabaco. No se deflacta la tarifa del IRPF.
Hay mayores bonificaciones en el Impuesto sobre Patrimonio para los
residentes en Ceuta y Melilla, y se reducen las tasas por celebración
de rifas y tómbolas.
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LLEI 34/2002, D’11 DE JULIOL

Aquest article ve determinat per la imminent entrada en vigor
de la Llei Serveis de la societat de la informació i del comerç
electrònic (LSSI), del passat 12 d’octubre de 2002.
Avui en dia, qui més qui menys utilitza internet i tothom coin-
cideix que suposa una porta oberta al futur. Alguns dels seus
serveis s’han implantat sòlidament i és un medi que experi-
menta un alt creixement a mesura que avança el temps. 
Per aquest motiu la llei de la societat de la informació i del
comerç electrònic, és una normativa important, tant pels pro-
fessionals del medi com pels consumidors en general.
La seva promulgació respon a una necessitat: incorporar a l’or-
denament jurídic espanyol la directiva 2000/31/CE, relativa al
comerç electrònic. Més enllà, trobem la voluntat del Parla-
ment Europeu de comptar amb una normativa uniforme entre
els diferents estats membres de la Unió. 
Amb aquest accent europeista, la Llei estableix el règim jurídic
aplicable, d’on podem destacar els següents aspectes:
– Àmbit d’aplicació de l‘LSSI.
– Prestació de serveis de la societat de la informació.
– Comunicacions comercials i contractació per via electrònica.

ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’LSSI

La Llei de la societat de la informació regula -essencialment- el
mitjà utilitzat pels serveis, que és el mitjà electrònic, deixant la
regulació de cada contingut sota la seva normativa pròpia. A
aquesta subjecció de vàries normatives, la Llei l’anomena
àmbit normatiu coordinat.
Per aquest motiu, és un tret característic que la nova norma s’a-
pliqui de forma generalitzada i sempre en els següents supòsits:
• Prestadors de serveis establerts a Espanya. 

L’LSSI és d’aplicació a la totalitat dels serveis prestats, ja sigui
a Espanya o a l’estranger. S’entendrà establert al territori
espanyol quan la societat hi tingui la seva residència o domi-
cili o bé quan hi tingui la gestió o la direcció dels seus nego-
cis. S’entendrà igualment establert a Espanya quan ofereixin
els seus serveis des d'un establiment permanent ubicat al país.

• Prestadors de serveis establerts a un altre estat de la
Unió Europea  (UE) o a l’Espai Econòmic Europeu (EEE). 
L’LSSI serà aplicable sempre que el destinatari radiqui a
Espanya. No obstant això, no serà d’aplicació en el supòsit
que, d’acord amb les normes de dret internacional, no fos
aplicable la llei del país de residència.

• Prestadors de serveis establerts a un altre estat que no
sigui membre de la Unió Europea o a l’Espai Econòmic
Europeu.
Serà d’aplicació el principi de lliure prestació de serveis, sempre
que estigui reconegut per tractats o convenis internacionals.
Per contra, queden subjectes els prestadors que dirigeixin els
seus serveis específicament al territori espanyol, sempre que
les disposicions de l’LSSI no siguin contràries  als tractats o
convenis internacionals.

• Serveis exclosos.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de l’LSSI els serveis pres-
tats per notaris, registradors, advocats, procuradors i tots
aquells relacionats amb productes farmacèutics. Per tant, els
serveis propis dels economistes sí es poden desenvolupar per
mitjans electrònics. 

PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La prestació de serveis per via electrònica es basa en el prin-
cipi de lliure prestació de serveis pels provinents de la UE o

l’EEE. Aquest principi quedarà restringit quan concorrin algun
dels supòsits següents:
– Quan la naturalesa dels serveis faci necessària l’obtenció

d’una autorització prèvia, per exemple les societats en borsa.
– Quan els serveis atemptin contra l’ordre i la salut pública, la

dignitat de la persona o la protecció de la infància.
No obstant això, els requisits necessaris per la prestació de
serveis són la constància registral, posar a disposició la infor-
mació general i la retenció de les dades de tràfic relatives a les
comunicacions. Els requisits s’entendran suficients en els casos
detallats a continuació: 
• La constància registral quedarà coberta amb la inscripció i

actualització al Registre Mercantil, d’un nom de domini que
permeti la seva identificació.

• El prestador de serveis, a més de les obligacions imposades
per la seva normativa sectorial, posarà els mitjans per poder
accedir de forma fàcil, directa i gratuïta a la informació deta-
llada a l’article 10 de la llei, com són per exemple les dades
societàries, dades registrals o les condicions  dels serveis. 
Aquesta obligació s’entendrà completa si es fan constar les
dades a la pròpia pàgina web.

• El deure de retenció de les dades s’aplicarà sobre els operadors,
proveïdors d’accés i els prestadors de serveis d’allotjament. Les
dades objecte de retenció seran les necessàries i imprescindibles
per a determinar l’origen i el moment del servei i per localitzar
el terminal utilitzat. Aquest deure no inclou el contingut de les
transmissions, fet que vulneraria el dret fonamental al secret de
les comunicacions, recollit a la Constitució Espanyola. 
Altrament, l’LSSI preveu un règim de responsabilitats
específic que s’aplicarà sense perjudici del règim general de
responsabilitat civil,  penal o administrativa corresponent.

COMUNICACIONS COMERCIALS I CONTRACTACIÓ PER
VIA ELECTRÒNICA

Dins l’àmbit de les comunicacions comercials i les ofertes
promocionals, seran d’aplicació les disposicions contingudes a
l’LSSI i a la normativa sectorial aplicable. En aquest sentit, la
nova Llei introdueix la prohibició d’enviar comunicacions sense
que el destinatari ho hagi autoritzat prèviament i l'obligació
d’identificar clarament els enviaments publicitaris.
D’altra banda, les disposicions relatives a la contractació per
via electrònica se centren en dos camps: els efectes d’un
contracte signat en aquestes condicions i el deure d’informa-
ció del prestador de serveis.
• Efectes:

Els contractes celebrats per via electrònica tindran plena eficà-
cia jurídica, sempre que concorrin els requisits generals del Codi
Civil (consentiment, objecte i causa) i els previstos a la normati-
va específica aplicable. Aquests tipus de contractes produiran
tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, i podran ser
aportats com a prova documental en un procediment.

• Deure d’informació del prestador de serveis:
Amb caràcter previ a l’inici del procés de contractació, el
prestador de serveis té l’obligació d’informar d’una manera
clara i inequívoca dels tràmits a seguir, l’arxiu que contindrà
aquesta informació i les condicions generals del contracte. 

En conclusió, podem afirmar que l’LSSI suposa el primer marc
normatiu ampli d’un fenomen en plena expansió i es caracte-
ritza pel principi de lliure prestació de serveis i la ferma volun-
tat d’incorporar aquest mitjà al tràfic mercantil diari. Per
aquests motius i l’objecte de la seva regulació està cridada a
ser peça clau a les relacions jurídiques en un futur proper. 

Enric Fort
Advocat, Millet Guillén Bécares

La societat de la informació i el comerç electrònic
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MODIFICACIONS

• Es modifiquen les reduccions aplicables a determinats ren-
diments del treball, i als rendiments del capital mobi-
liari derivats de contractes d’assegurança percebuts en
forma de capital. (Art. 11.2 i 3, i 19 del Reglament)

• Incorporació del tipus del 35 per 100 aplicable com a retenció a les
retribucions que se satisfacin als administradors i membres dels con-
sells d’administració, de les juntes que facin aquestes funcions i altres
membres d’altres òrgans representatius. (Art. 75.2 del Reglament).

• Es crea el tram autonòmic i es modifica l’estatal en allò
referent a la deducció per inversió en habitatge habitual.
(Art. 53 i 55 del Reglament).

• S’adapta al nou sistema de finançament autonòmic la forma
de reintegrar les quantitats indegudament deduïdes en cas
de pèrdua del dret a deduir.(Art. 57.2 del Reglament).

• Es desenvolupen les normes relatives a autoliquidació i
ingrés del deute tributari i retencions sobre els rendi-
ments del treball i s’introdueix la possibilitat de sol·licitar, en
determinats casos, la suspensió de l’ingrés del deute tribu-
tari i s’especifica la quantitat a què es referirà la sol·licitud de
suspensió de l’ingrés. (Art. 60.1 del Reglament).

• Retencions sobre els rendiments del treball: s’incorpora l’ex-
pressió en nombres enters del percentatge de retenció sobre els
rendiments del treball, així com una regla aclaridora de l’arrodo-
niment, i s’estableixen certs límits als nous tipus de retenció quan
s’efectuïn determinades regularitzacions, per evitar situacions
distorsionants derivades, exclusivament, de l’arrodoniment del
tipus de retenció. (Art. 75, 80.1 i 81.5 del Reglament).

MESURES ADDICIONALS

• Es defineixen les causes que determinen l’exempció de les
gratificacions extraordinàries satisfetes per l’Estat espanyol
per la participació en missions internacionals de pau o
humanitàries, per fer referència a danys personals en comp-
tes de físics o psíquics. (Art. 4 Reglament).

• Es fixa la quantitat del salari mig anual en 17.900 euros, a
efectes de l’aplicació de la reducció del 30 per 100 als ren-
diments del treball que tinguin un període de generació
superior a dos anys o que siguin obtinguts de forma notò-
riament irregular en el temps. (Art. 10.4 del Reglament).

• Es fixa en euros la taula de retenció. (Art. 79.1 del Reglament).
• S’estableix un nou criteri delimitador de les obligacions

de declaració i d’ingrés mensual de determinades retencions
i ingressos a compte que practiquen les administracions
públiques. (Art. 79.1 del Reglament).

• S’habilita al ministre d’Hisenda per a la regulació de la pre-
sentació de les declaracions relatives als pagaments a
compte de l’Impost per via telemàtica i per a l’ampliació
del termini de presentació d’aquestes declaracions, ateses a
raons de caràcter tècnic. (Art. 101.5 i 6 del Reglament).

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Que estableix la regularització de deduccions corresponents a
períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener del
2002, quan es perdi el dret a la deducció d’algun dels requisits
exigits per aplicar la deducció.

ENTRADA EN VIGOR:

Aquestes modificacions han entrat en vigor el dia 14 de juliol,
amb aplicació als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de
gener del 2002, a excepció de:
1. Les modificacions que fan referència a autoliquidació i ingrés,

que seran d’aplicació a les declaracions corresponents als perí-
odes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2001.

2. Les obligacions formals del retenidor i de l’obligat a ingres-
sar a compte, que seran aplicables a partir de l’1 de gener
del 2003.

Ricard Viña
Assessor Fiscal del Col·legi

Modificacions en el reglament de l’IRPF
Mitjançant el Reial Decret 594/2002, de 28 de juny (BOE del dia 13 de juliol) s’han establert modificacions en el Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (RD 214/1999) a l’objecte d’adaptar-lo a les modificacions
introduïdes en la Llei d’aquest impost (per la Llei 6/2000, el RD-Llei 12/2001, la Llei 21/2001 i la Llei 24/2001), si bé s’in-
trodueixen també algunes novetats que són fruit del propi desenvolupament reglamentari.

PROGRAMACIÓ SESSIONS TEMÀTIQUES 
COMISSIÓ ASSESSORS FISCALS 
DARRER TRIMESTRE 2002

19 novembre - 19.00 h
La responsabilitat de l’assessor fiscal en la seva
actuació professional. Sr. Andrés Sánchez Pedroche,
professor de Dret financer i tributari de la Universitat 
de València.

3 de desembre
Modificació de la Llei de Renda I Part. Sr. Ramon Lanau,
economista assessor fiscal.

17 de desembre
Modificació de la Llei de Renda II Part, Sr. Àngel Blesa,
economista assessor fiscal.

14 de gener
Llei de pressupostos, Llei d’acompanyament 
i modificacions introduïdes a la Llei de Renda en
relació a d’altres impostos. Sr. Àngel Sáez, economista
assessor fiscal i Sr. Xavier Solé, economista assessor fiscal

En preparació
Fiscalitat del matrimoni i les seves crisis: nul·litat,
separació i divorci. Sr. José Luis Prada

Problemàtica de la recaptació tributària.
Sr. Ignasi Ciutad, inspector de l’AEAT

Consultes i sentències tributàries, Sr. Jorge Martínez-
Aguado, economista i advocat 

Aspectes fiscals de l’empresa familiar. Planificació fiscal.
Campanya Renda 2001

Novetats en la declaració de l’Impost sobre societats.
Sr. Àngel Segarra, economista assessor fiscal



de la economía y la sociedad

le ofrece cada semana:
◆ Las claves de la economía española

◆ Qué se cuece en la UE

◆ Quién es quién en la Administración 
y en la empresa

◆ Cómo seleccionar su inversión

◆ Reportajes, entrevistas, crónicas 
y confidencias sobre el mundo 
del dinero

◆ Y sus suplementos:
Semanales:
■ Guia para su dinero
Suplemento semanal de inversión
■ Golf

Mensuales:
■ Mercado Hipotecario

e Inmobiliario
■ Cultura
■ Ciencia y técnica
■ Nuevas Tecnologías de la Información

Trimestrales
■ La gula
Suplemento placentero y relajado 
en torno a la buena mesa 

Y además:
■ Empresas bajo la lupa
■ Especiales EL NUEVO LUNES
■ Rating
Radiografía y calificación de las empresas
y entidades financieras

OFERTA ESPECIAL PARA

COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA
Boletín de suscripción

Nombre y apellidos
Empresa C.I.F.
Cargo Telf. Fax
Dirección C. P.
Población Provincia

Suscripción anual: 60 euros   45,08 euros. (IVA incluido)
Forma de pago: Talón a la orden de Punto y Seguido, S.A.

Plaza de España, 18. Torre de Madrid. Planta 3, ofics. 11 y12. 28008 MADRID
Información:Telf. 91 516 08 22. Fax 516 08 24. E–mail:suscripciones@elnuevolunes.com

25%
DESCUENTO

SUSCRIPCION 
ANUAL

Todas las semanas empiezan con un “nuevo lunes”



El coneixement del medi és un dels exercicis més clars de plu-
ridisciplinaritat, és tradició i necessitat que treballin grups de
professionals de diverses especialitats i que es coordinin les
propostes de tots per tal que a més de ser teòricament satis-
factòries, també siguin útils i possibles.
Els economistes també, tenim, un paper i una perspectiva que no es
pot obviar. Assumptes com són el preu dels recursos no renovables
per garantir-ne l’ús eficient, o l’administració dels béns públics de
suport a la vida, com és l’atmosfera o l’aigua, són terrenys on alguna
cosa hem de dir. No hem de ser exclusivistes, ja que és un proble-
ma carregat de substància política i social, però sí que estem en l’o-
bligació de fer l’aportació dels instruments del nostre art per facilitar
que els polítics i la societat en general facin la interpretació escaient. 
Tota la teoria de l’economia dels recursos, de les externalitats
i de l’ús privatiu de béns col·lectius, etc., d’alguna cosa ha de
servir, si més no, donar referències als gestors públics per cer-
car les solucions més eficients.
La Diputació de Barcelona des de la creació del Servei del Medi
Ambient, i més tard àrea, cosa absolutament novedosa en el
conjunt de les administracions públiques, sempre ha volgut
incorporar la raó de l’economia a la raó general de conservar
el Medi. Amb personal de plantilla i amb contractacions exter-
nes, els estudis econòmics relacionats amb la gestió del medi
a la província són una constant del nostre treball.
La gestió convencional per vectors (aigua, aire, residus,...) o la
gestió més actual de naturalesa transversal (mobilitat, agen-
des 21,…), referides al territori municipal, abasten relacions
socials de naturalesa econòmica més fàcils de conduir si ens
ajudem dels coneixements i les eines de l’economista.

Antoni Montseny i Domènech
Coordinador de l’Àrea de Medi Ambient

Apunts de legislació
• El tribunal de Justícia de la UE condemna  a Espanya per l’a-

plicació incorrecta de la Directiva sobre impacte ambien-
tal.Denúncia feta per Adena organització ecologista.

• El 29 d’agost es va adaptar una Declaració de Principis que
garantirà una millor aplicació del dret ambiental, presentada
per PNUMA, amb els resultats de la Conferència sobre apli-
cació del Dret Ambiental que es va celebrar el 18 i 19 d’a-
gost a Johanesburg, amb l’assistència de 120 magistrats.

• Decret 174/2002 del 11 de juny regulador de l’energia eòli-
ca a Catalunya.

• La Generalitat aprova el II Programa de Sanejament d’aigües
urbanes PSARU Inversió de 626 milions e fins el 2015, amb
més de 5.000 actuacions

Notícies d’interès
• El pressupost de Ciència i Tecnologia augmenta el 4,3%

amb 1.521 milions e (El Mundo 26.9).
• Els experts diuen que és “imprescindible” la implicació de les

empreses en el canvi del planeta (EFE, 15-10-02).
• La comissió europea fomenta l’aplicació de la nanotecnolo-

gia a la producció sostenible i promet una “revolució en els
processos de producció i disseny de productes”.(AMDPress)

• El ministre Matas declina donar terminis per l’aprovació de
l’Estratègia del Desenvolupament Sostenible i qualifica “d’a-
vanç moderat” els acords de la Cimera (EFE 19.9)

• Tancament per contaminació d’una central tèrmica a Barce-
lona.(El Pais 4.9) 

• IMPIVA de València crea un directori d’empresa i serveis m.a.
a Internet.www impiva.es (Fundación Entorno,19.9)

• S’obra el període de notificació del Registre Estatal d’Emissions
i fonts contaminants a Espanya.(Fundación Entorno 1.10)

• El Ministeri de MA prepara un estudi per avaluar el sobrecost
de la recollida selectiva d’envasos. (EFE 2.10)

• El mediambient es reflecteix en la comptabilitat i s’ha convertit
en una eina clau per les empreses amb polítiques ecològiques
avançades. (Expansión 17.9)

Cafès mediambientals
De nou comencem amb les tertúlies, el segon dimarts de cada
mes, ens agradaria engrescar a molts per tal d’intercanviar opi-
nions i coneixements. La primera sessió va ser el 17 d’octubre
sobre “Punts forts i punts febles dels resultats a Johannes-
burg”, a càrrec del Sr. Vicent Sureda.

Cursos i esdeveniments
• Seminaris d’economia ambiental: Costos ambientals de

l’empresa i economia dels residus. 30 h tarda. Convali-
dats com a crèdits de lliure elecció. Col·legi d’Economistes.
Tel. 934 16 16 04 . e-mail: mortiz@coleconomistes.com.

• Màster i Postgrau d’Energies Alternatives. 500 i 300h. 
Les Heures-UB
Postgrau de Comunicació i negociació ambiental. 325 h.
Les Herures-UB lesheures fbg.ub.es.

• Gestió del DS en Turisme. 11-20 novembre UPC
Tel. 934 02 15 731.

• ELISAVA llença el primer Postgrau d’Espanya d’Ecodisseny.
22 Octubre.

• Aula Virtual Fundación Entorno: Gestió de residus perillo-
sos a l’empresa. fundacionentorno.org
Impuls a la Gestió del Medi Ambient en la petita i mitja-
na empresa (modul tècnic-directiu) Consultar altres. Tel.
915 75 63 94. fundacionentorno.org/cicloformativo.

• Centre Català de Reciclatge convoca el 2n Premi “Disseny
pel Reciclatge”
Per informació Centre Català de Reciclatge.

• Expansion y Garrigues MA han convocat amb la col·labora-
ció de l’IESE els premis de MA en la seva 5ª edició a la millor
iniciativa ambiental.

• El 26 de Novembre se celebra el VI Congrés de Medi
Ambient. Informació 91 208 13 03 (Eva Sánchez)
Informació dels actes de la Cimera de Johannesburg :

Ajuts
UE,V programa LIFE,totes entitats,subvenció, accions fins 31-12-02
UE Creixement econòmic i MA a PIME.Préstecs, inversions MA
CAT. Millores ambientals, empreses, préstecs, inversions M.A.
CAT DAOM,PIME, subvencions, diagnosi de M.A.

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

La millor garantia per defensar els seus interessos davant de "sorpreses".
El Servei Assegurances vetlla pels seus interessos, per això li ofereix una assegurança

innovadora, que defensa a l’assegurat de reclamacions, pèrdues i estafes derivades de
la compra d’un habitatge.

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. 

La pòlissa té un únic preu de 189,97 e i una vigència de 20 anys.

EconoSalut
Per a la seva tranquil·litat.
Sabem la gran importància que té gaudir tranquil·lament de la vida, per això posem

a la vostra disposició les millors cobertures, per a vosaltres i la vostra família.

El Servei d’Assegurances us ofereix una pòlissa de salut mixta, és a dir quadre mèdic,
inclou les millors clíniques i centres sanitaris de Catalunya, més lliure el·lecció de met-
ges, centres i clíniques a Espanya i l’estranger (fins a 450.750,00e per any).

A més, aquelles famílies de 3 membres, o més, gaudiran d’un 15% de descompte
en la prima anual.

SalutSelecció
En el moment més delicat tindrà els millors especialistes mèdics.
Salut Selecció és el complement ideal a qualsevol pla de salut, tant públic com pri-

vat, capaç  de resoldre els problemes de salut relacionats amb les malalties més greus,
cobrint fins al 100% de les despeses (límit fins a 450.750,00 e) per escollir els millors
centres i hospitals del món.

La pòlissa garanteix una indemnització per diagnòstic de malatia greu amb la finali-
tat que, l’assegurat pugui atendre les despesses derivades de la malaltia.

Queda coberta la segona opinió i gestió mèdica, així com també despeses mèdiques
i assistència en viatge.

A més, aquelles famílies de 3 membres, o més, gaudiran d’un 10% de descompte
en la prima anual.

Assegurança de Vida 
El Servei d’Assegurances us ofereix una important pòlissa de vida, capaç de cobrir

fins a 1.200.000,00 e.  

L’assegurat comptarà a més amb les cobertures complementàries d’invalidesa abso-
luta i permanent; mort per accident i per accident de circulació; així com també, d’in-
validesa per accident i per accident de circulació.

A més, inclou una garantia excepcional: segona opinió mèdica en cas de diagnòstic
de càncer, transplant d’òrgan vital, accident cerebrovascular, infart de miocardi, etc.

Pla Protecció d’Estudis (orfenesa)

Protegir els fills és una constant per al Servei Assegurances del Col·legi. 
És tracta d’una assegurança de vida, en què la cobertura no s’estableix en forma de

capital, sinó com a renda anual amb la finalitat de prevenir millor l’objectiu perseguit.

Cada fill o filla pot percebre entre 3.000 i 9.000 e per any, en cas de mort del pare o
la mare, i fins als 23 anys, edat en què s’estima la fi de la formació universitària.

Ja podeu vivistar l’apartat d’Assegurances a la web del Col·legi, 
www.coleconomistes.com, des d’on podreu demanar pressupostos on-line.

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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L’Assegurança de defensa jurídica, molt més que un complement

Sembla que ja ha arribat l’hora de la veritat per a l’assegu-
rança de defensa jurídica al nostre país. Aquesta modalitat
d’assegurança està encaminada a ser una que experimentarà
un major creixement en els primers anys d’aquest nou
mil·lenni, ja que  l’entorn social demanda inexorablement un
producte d’aquestes característiques.

Fins ara, l’assegurança de defensa jurídica a l’Estat sols s’ha
consolidat com un complement de l’assegurança dels
automòbils. Els productes adreçats a famílies, empreses i  pro-
fessionals ja van obrint-se camí en el sector assegurador.

Comparativament, l’Estat espanyol és encara molt lluny d’ob-
tenir els nivells de contractació de pòlisses de defensa jurídica
que els de la resta de països de la Unió Europea. Aquest és un
dels aspectes que sostenen els professionals que confien en
un desenvolupament ràpid del sector.

Durant els darrers 20 anys, la Defensa Jurídica ha ocupat un
lloc secundari en l’escala de necessitats i prioritats del ciutadà
en el moment de contractar una assegurança. Lamentable-
ment, això té molt a veure amb la nostra cultura assegurado-
ra i amb la  nostra pròpia realitat social.

Encara que, poc a poc, els ciutadans han anat assimilant que tenen
una sèrie de drets que la llei protegeix, també s’han adonat que,
per defensar aquests drets amb garanties d’èxit, és imprescindible
l’assessoria i la col·laboració de professionals del dret. Com és lògic,
això no és barat i, en molts casos, la por a haver d’assumir les des-
peses, els impedeix donar el darrer pas i emprendre les accions
legals que corresponguin. Aquest fre els deixaria de nou indefensos.

L’assegurança de defensa jurídica té l’objectiu de cobrir aques-
ta necessitat. El titular d’una pòlissa sap que pot comptar
amb una assessoria professional qualificada, pagant una
prima anual reduïda. Amb una assegurança d’aquest tipus
ja no hi ha motiu  per renunciar a la defensa dels nostres drets,
sempre que ho considerem necessari. Sens dubte, aquesta
assegurança és la via per què els arguments dels que tenen
raó, no quedin doblegats sota d’altres factors que no haurien

d’incidir en el moment d’administrar justícia: la influència
social, el poder, la capacitat econòmica, etc.

Un estudi fet per l’institut DYM sobre les actituds i  les motiva-
cions de la població respecte de l’assegurança de defensa jurí-
dica, confirma la reacció positiva de l’enquestat de conèixer les
cobertures que ofereix aquest tipus d’assegurança. Els enquestats
manifesten que, en més d’una ocasió, s’han sentit indefensos
davant d’una situació que consideraven injusta, per què no s’han
pogut permetre una defensa adequada. Els honoraris d’advocats
i de procuradors suposen un fre a l’hora de defensar els seus drets.

En aquest sentit, els enquestats valoren positivament una pòlis-
sa d’aquestes característiques. El ciutadà sap a qui adreçar-se
quan és presenta un problema jurídic i no tindrà motius econò-
mics per renunciar a les accions legals que consideri oportunes.
Un dels aspectes que també valoren extraordinàriament
els enquestats, és la possibilitat de rebre assessorament
jurídic telefònic si els sorgeix alguna eventualitat. La sensa-
ció d’impotència a què fèiem referència anteriorment, té molt
a veure amb la falta d’informació i el desconeixement en rela-
ció amb les qüestions de tipus legal.

L’estudi de l’Institut DYM resumeix les impressions bàsiques
dels enquestats. Per a ells, l’assegurança de defensa jurídi-
ca és positiva perquè ofereix tranquil·litat, seguretat i
suport, perquè posa a la seva disposició, en cas de necessitat,
advocats especialitzats i, també, perquè abarateix uns serveis
jurídics que, generalment, resulten cars.

Per la seva part, els mediadors d’assegurances també han expres-
sat la seva opinió favorable. El 81,7% tenen un bon concepte de
l’assegurança de defensa jurídica i recomanen la seva contractació. 
En definitiva, no hi ha dubte que l’assegurança de defen-
sa jurídica és en la societat actual, amb un marc legal tan
complex i cada vegada amb més exigència en la tutela dels
drets individuals, una prioritat per l’exercici professional.

Carme Segovia
Consultora d’assegurances

Per a més informació:

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

Servei Servei Assegurances
EconoDefensa
Juridíca Professional
És la pòlissa complementària a la de responsabilitat civil (RC), ja que

garanteix la defensa dels interessos de l’economista en l’àmbit de l’acti-

vitat professional: defensa penal, reclamació de danys d’origen no con-

tractual i defensa suplementària de la RC (sempre que existeixi pòlissa de

RC aquesta no tingui efecte, per trobar-se en situació de descobert, refús

o insolvència de l’asseguradora)..



No
tic

ia
ri 

d’
au

di
to

ria

Aspectes que l’auditor ha de millorar

Des de sempre la qualitat del treball de l’auditor ha estat una
de les principals inquietuds per a tots els ens relacionats amb
l’auditoria, tant pel propi auditor, com per les corporacions que
els agrupen, com per tots els organismes nacionals (ICAC),
europeu (Comissió Europea), i internacional (IFAC i el recent-
ment creat “Forum of Firms”). Darrerament, la publicació
d’escàndols financers d’escala inimaginable tant als Estats
Units com a la Unió Europea, no només ha accentuat la inquie-
tud entre els diferents organismes que històricament han vet-
llat per la qualitat i el control d’aquesta, sinó que han despertat
gran preocupació entre sectors i grups de gent que mai se
n’havien preocupat i que havien confiat en el correcte funcio-
nament dels controls implantats pels diferents ens responsa-
bles de vetllar per la qualitat en el treball de l’auditor. Qualsevol
usuari, directe o indirecte, de l’informe d’auditoria, principal-
ment els inversors, es mostra ara molt preocupat per la funció
de l’auditor i la seva independència, i, en conseqüència, pel
nivell de control de la qualitat.

Coincidint amb aquestes preocupacions i inquietuds, el REA ha
preparat el document “Aspectos susceptibles de mejora detec-
tados en los trabajos de Auditoría de cuentas, Año 2001”. En
aquest document es recullen les principals incidències en els tre-
balls d’auditoria de comptes revisats per l’Instituto de Contabi-
lidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) durant l’any 2001. Els
temes susceptibles de millora s’han agrupat, seguint l’esquema
de "La Recomendación Comunitaria", en els següents apartats:
1. Temes susceptibles de millora en el compliment de normes

sobre independència.
2. Temes susceptibles de millora en l’informe d’auditoria
3. Temes susceptibles de millora en els comptes anuals.
4. Temes susceptibles de millora en l’avaluació del control

intern, de la planificació i de la supervisió.
5. Temes susceptibles de millora en àrees específiques.

El primer apartat conté exclusivament una única recomanació,
que consisteix que l’auditor, prèviament a l’acceptació d’un
nou client, ha de valorar necessàriament si existeix algun
supòsit de vulneració del principi d’independència i, en con-
cret, si es troba en algun dels motius d’incompatibilitat esta-
blerts en la llei.

Quan a l’informe d’auditoria, les recomanacions que es pre-
senten fan esment de la inclusió d’excepcions no significatives,
d’informes datats amb anterioritat als comptes anuals i de
manca de comprovació del contingut mínim de la memòria,
especialment en aquelles entitats que operen en sectors espe-
cífics pels quals existeixen adaptacions sectorials. 

En els comptes anuals, els aspectes susceptibles de millora es
concentren tots en la memòria, i estan en relació a la manca
d’informació suficient i el conseqüent reflex en l’informe.
Entre els principals aspectes que comunament es troben a
faltar hi figuren la composició dels fons propis de les socie-
tats participades, la part del capital social que és posseïda en
més d’un 10% per una altra entitat, informació sobre les
accions pròpies, informació sobre fets posteriors i sobre els
aspectes mitigants del dubte sobre la continuïtat de l’em-
presa. Tota aquesta informació figura en el model de memò-
ria que s’estableix en el Pla General de Comptabilitat.
D’acord amb la Norma Tècnica sobre informes, l’auditor ha
d’avaluar l’efecte de l’omissió d’informació sobre els comp-
tes anuals (es tracta d’un incompliment de principis i normes
comptables), i presentar la corresponent excepció si conclou
que l’efecte és significatiu.

Quan a l’avaluació del control intern, planificació i supervisió,
es recomana deixar evidència clara dels paràmetres utilitzats
per l’obtenció dels nivells d’importància relativa, d’acord amb
allò recollit en les Normes Tècniques d’Auditoria, a més de
mantenir coherència i consistència entre la materialitat de l’in-
forme, l’error tolerable i l’abast de les mostres.

El darrer apartat és el que conté més recomanacions, i fa
referència al treball de camp en àrees concretes i a d’altres
aspectes genèrics. Entre aquests destaquen, per la seva
importància i els efectes potencials que se’n deriven,  la manca
de la carta de manifestacions i del contracte d’auditoria.

L’emissió d’aquest document és a efectes exclusivament infor-
matius, si bé és recomanable el seu ús com breu guia de com-
provació dels procediments efectuats en el desenvolupament
de l’auditoria, i serà d’especial utilitat pels auditors individuals
i aquelles firmes de caire petit-mitjà, l’estructura dels quals no
els permet disposar d’un departament intern de Control de
Qualitat.

Com s’ha esmentat, si bé la millora de la qualitat del treball ha
estat sempre una de les prioritats dels diferents ens relacionats
amb l’auditoria, l’especial sensibilitat pública que ha adquirit
aquest assumpte arran dels darrers escàndols financers, fa que
adquireixi encara més importància i que el restabliment de la
credibilitat de l’auditor esdevingui assumpte prioritari i neces-
sari. En relació a aquest punt, recentment s’ha acordat una
major involucració de l’ICAC en la tasca de control de qualitat
que desenvolupen cadascuna de les corporacions.

Aquestes circumstàncies fan recomanable la lectura del docu-
ment i una autoavaluació per part de l’auditor.

Agustí Saubi Roca
Horwath PLM Auditores

4 DE DESEMBRE

Organitza: Comissió de Comptabilitat i Economistes Auditors
de Catalunya. Secció del REA a Catalunya

Títol: “Llibre blanc de la comptabilitat”

Ponent: Sr. Josep Lluís Ferran, economista auditor,
soci de Ferran Téllez y asociados

Títol: “International Accounting Standard:
Diferències entre els principis comptables
internacionals i la normativa espanyola”

Ponent: Sra. Esther Oliveras, economista, 
professora de la Universitat Pompeu Fabra

Moderador: Sr. Joan Amat, president del Comitè Gestor
de la Secció del REA a Catalunya

Horari: 19.00 hores

Lloc: Sala d’Actes

Properes activitats
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LA WEB DEL COL·LEGI

Seguint amb la línia de millores que de mica en mica anem
implantant en la web del Col·legi, haureu pogut comprovar
que darrerament hem modificat el menú de la pàgina inicial
per simplificar la navegació. El nou menú té una estructura
d’arbre i es pot anar obrint (desplegant-se) en diferents
nivells o subapartats. D'aquesta manera amb molts pocs
clics els usuaris poden accedir a la informació que es gene-
ra des dels diferents departaments del Col·legi i que es
troba a la web.

La propera millora que estem a punt d’implementar és un sis-
tema de pagament segur que permetrà realitzar transaccions
econòmiques amb el Col·legi mitjançant la web. Així, amb
aquest sistema, podreu fer el pagament de les matrícules a
cursos i seminaris o comprar publicacions i serveis. El sistema
connecta amb el servidor segur del Banc Sabadell i permet
realitzar pagaments mitjançant la vostra tarja de crèdit amb
tota seguretat i fiabilitat.

NOVETATS INFORMÀTIQUES

Softcatalà és una associació que té com a finalitat promou-
re l'ús de programes en català. Des de fa ja uns anys tra-
dueixen el programa Netscape (amb la corresponent
llicència del seu fabricant) i de mica en mica van incorporant
d'altres aplicatius.

Una de les darreres novetats que aporten és un diccionari
català-anglès de termes informàtics. Us el podeu baixar, gra-
tuïtament, des de la següent web:
http://www.softcatala.org/prog17.htm

Si recordeu el darrer Quadern de Navegació, parlàvem d'una
nova versió del Netscape en català, doncs bé, Softcatalà ha
tret ja la versió catalana del Netscape 7.0 que també us la
podeu baixar de la seva web: www.softcatala.org. Aquesta
versió incorpora una millora interna substancial en quant a la
presentació de webs en pantalla i corregeix diferents errades
de la versió anterior. Aquesta nova versió incorpora també un
diccionari-corrector de català activat per defecte (quan s’ins-
tal·la ja l’activa).

UN PROBLEMA GREU: ELS VIRUS INFORMÀTICS

Un dels problemes que més estralls està fent és l’aparició
constant de virus que, en la majoria dels casos, i per des-
coneixement dels usuaris, afecten greument la informació
dels nostres ordinadors. Cert és que la ràpida implantació
d’internet tant a casa com en els llocs de treballs ha pro-
piciat la propagació d’aquests virus però és a la mateixa
xarxa on també podem trobar les mesures per combatre’ls
(programes antivirus). Aquests programes tot i ser molt
efectius han d’anar acompanyats d’unes mesures de pre-
venció i precaució que hem d’aportar nosaltres. Per obte-
nir més informació de virus i d’aquestes mesures
preventives, us recomanem dues webs interessants que
han estat creades per les dues associacions d’internautes
que hi ha a Espanya:
• http://alertvir.seguridadenlared.org
• http://www.aui.es (clicar sobre l’apartat de SEGURIDAD en

el menú de l’esquerra).

Els diferents fabricants d’antivirus tenen en les seves webs ver-
sions demostratives del seu producte. Fer-les servir és una
bona alternativa però heu de saber que aquestes versions
només funciona el mòdul detector de virus. Per eliminar virus
cal estar registrat (comprar el programa).

El més coneguts són el McAfee i l’F-Prot com a recomanables
tot i que hi ha d’altres interessants com el PERU-VIR o el Panda.

TRUC

La nova versió del MS Internet Explorer, la 6, incorpora com a
novetat un ajustament automàtic de les fotografies que hi ha
en qualsevol web que visitem. D'aquesta manera, el navega-
dor força una "reducció" de la fotografia per adaptar-la al
tamany de la finestra. Tot i que aquesta opció és interessant
ja que ens permet veure la imatge sencera, en molts casos
passa que aquesta "adaptació" fa perdre qualitat de la imat-
ge o, si es tracta d'un gràfic amb text, fa que aquest quedi
poc legible.

Al nostre gust, podem modificar això. Per fer-ho hem d'anar
al menu Herramientas i escollir la opció Opciones de internet
on escollirem la pestanya Avanzadas i cercarem l'apartat Mul-
timedia on haurem de desactivar la casella que gestiona
aquesta funció: Habilitar cambio de tamaño automático.

Com saber quina versió d’un programa teniu instal·lat? Molt
fàcil. Aneu a la opció d’AYUDA del programa i allí, generalment
trobareu una opció que diu ACERCA DE. Si hi accediu us donarà
informació del programa instal·lat, incloent-hi la seva versió.

AGENDA

Del 5 al 10 de novembre, al recinte firal de Madrid, es fa una
nova edició del SIMO. Teniu més informació a www.simovir-
tual.com

LA WEB RECOMANADA

Quadern de navegació



OBLIGACIONS PELS COL·LEGIATS SEGONS LA LLEI 34/2002
D’11 DE JULIOL DE SERVEIS DE LA SOCIETAT 
DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSI)

El passat 12 d’octubre va entrar en vigor la Llei 34/2002 de
serveis de la societat de la informació i comerç electrònic
(publicada al BOE el 12 de juliol). Aquesta Llei té com objectiu
regular els serveis que es prestin electrònicament i aconseguir
que el consumidor en tingui una millor informació.

Els col·legiats que disposin d’informació electrònica (pàgina
web, ús del correu electrònic entre els seus clients,...) hauran
de complir les obligacions que indica aquesta Llei que són:

1. Comunicar al Registre on estigui inscrit (Registre Mercantil)
el nom de, com a mínim un domini internet (direcció web)
que faci servir. Cal tenir present:

• Si ja teniu domini, teniu un any de temps per comunicar-
lo al Registre (fins el 12 d’octubre de 2003)

• Si no teniu domini, teniu el termini d’un mes des de la
seva adquisició per comunicar-ho al Registre.

Aquestes comunicacions també afecten als canvis i/o
cancel·lacions del domini internet.

2. Incorporar a la pàgina web la següent informació de
manera que sigui fàcilment accessible pels visitants:
– Nom o denominació social.
– Adreça postal.
– Correu electrònic.
– NIF
– Inscripció al Registre Mercantil.
– Dades del col·legi professional al qual pertany i número

de col·legiat.
– Títol acadèmic oficial o professional que tingui.

• L’estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu
on es va expedir el títol i, si s’escau, la corresponent
homologació o el corresponent  reconeixement.

• Les normes professionals aplicables a l’exercici de la seva
professió. En el cas dels economistes:
– Reial Decret 871/77 de 26 d’abril (Estatut Professional

de l’Economista) publicat al BOE núm. 101 de 28 d’abril
de 1977

– Codi Deontològic dels Economistes de Catalunya
– Altres normes que regulin les activitats professionals

que exerceixin. En cas dels auditors hauran d’incloure la
normativa d’auditoria i el número d’inscripció al ROAC.

Aquesta normativa la podeu trobar a l’apartat de NORMA-
TIVA de la web del Col·legi.

• Informació clara i exacta sobre els preus dels productes o
serveis, que indiquin si inclouen els corresponents impos-
tos i si hi ha, despeses d’enviament i de gestió.

• Quan es creïn, els codis de conducta als que estigui adherit.

• Si l’activitat que es desenvolupa està subjecta a un règim
d’autorització administrativa prèvia, s’hauran d’incloure
aquestes dades i els identificatius de l’organisme compe-
tent encarregat de la supervisió.

3. Altres qüestions a complir:

• La Llei dóna plena validesa als contractes electrònics (igual
que si fossin realitzats per escrit). D’aquesta manera, els
prestadors de serveis no hauran d’enviar documents en
paper als seus clients. Queden exempts d’això els referits
al Dret de família i successions i aquells contractes, nego-
cis o actes jurídics en què la Llei determina la forma docu-
mental pública o que requereixin la intervenció de notaris
i registradors que no estiguin afectats per aquesta Llei. La
Disposició addicional quarta ha modificat els articles 1262
del Codi Civil i 54 del Codi de Comerç, en el sentit  que
el consentiment s’entén en el moment en què es mani-
festa l’acceptació.

• No es poden enviar correus electrònics que continguin
informacions publicitàries sobre productes o serveis llevat
que es disposi d’autorització dels destinataris (prohibició
de fer spamming).

• Si es disposa d’autortizació i s’envia informació publicità-
ria s’ha d’incloure en l’enviament electrònic la llegenda
“PUBLICITAT” i el nom de la persona física o jurídica que
realitza l’enviament.

• Si en l’enviament s’inclouen ofertes promocionals on hi
hagi descomptes, premis, concursos o jocs promocionals
també s’ha d’afegir en el missatge electrònic (a més a més
del que s’indica en l’apartat anterior i de les normes d’or-
denació de comerç), de manera molt clara, les condicions
d’accés i de participació de la promoció.

4. Sancions

La Llei contempla diferents sancions en casos del seu incom-
pliment:

• Sancions lleus (per exemple no incloure les dades referides al
col·legiat o la normativa professional): multa de fins a
30.000 e

• Sancions greus (per exemple no incloure els preus clarament
o no especificar el tipus d’IVA o les despeses d’envia-
ment,...): multa de 30.001 e a 150.000 e

• Sancions molt greus: multa de 150.001 e a 600.000 e

MÉS INFORMACIÓ:

• Text de la Llei:
http://www.setsi.mcyt.es/legisla/internet/ley34_02/
sumario.htm

• Recomanacions per actualitzar-se i informació
pràctica:
http://www.aui.es/biblio/notas/notas_de_prensa/
np_021009_lssi-ce_entra_envigor-info.htm

• Web de l’Associació d’Internautas: 
http://www.internautas.org/sections.php?op=
listarticles&secid=3
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El passat 3 d’octubre va tenir lloc l’acte
inaugural del curs acadèmic 2002-2003 del
Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Enguany aquest acte va tenir format de
dinar col·loqui i va aplegar a una seixan-
tena de personalitats. El Sr. Emilio Ontive-
ros, catedràtic d’Economia de l’empresa
de la Universitat Autònoma de Madrid i
soci fundador i conseller delegat d’Analis-
tas Financieros Internacionales va ser el
convidat per fer una reflexió sobre “Pers-
pectives econòmiques i financeres per a
l’any 2003”.

Després d’una breu glosa del conferen-
ciant a càrrec del degà del Col·legi, Sr.
Jordi Conejos, i per part de la secretària de
la Junta de Govern, Sra. Montserrat Casa-
novas, el Sr. Emilio Ontiveros va iniciar la
seva exposició comentant que, per a ell,
l’actual situació econòmica internacional
és d’incertesa i la va diferenciar de la
situació de risc en què l’entorn es coneix
però no es coneix la probabilitat d’o-
currència dels diferents esdeveniments.
Avui no és coneix quin és l’entorn i per
tant no podem determinar el risc. Va
comentar que la incertesa obliga als dife-
rents agents econòmics a no actuar i a
refugiar-se.

Seguidament va fer un repàs de l’actual
situació econòmica dels Estats Units, del
Japó, dels països emergents, d’Europa,
per finalitzar va fer unes reflexions sobre
l’actual situació econòmica d’Espanya.

En relació als Estats Units, de qui ningú pot
negar que en aquests moments és l’actual
potència mundial, va comentar que és una
economia amb un gran potencial d’innova-
ció i d’estalvi però que també té factors de
riscos. La fase d’expansió que va finalitzar
a mitjan del 2001 ha deixat aspectes posi-
tius però també llegats importants. Segui-
dament va comentar que molts analistes
creien veure en l’actual situació econòmica
americana l’inici d’una crisi com la japone-
sa. El Sr. Emilio Ontiveros va opinar que no
és del tot cert. Existeixen certes similituds
però el sistema financer dels dos països no
és el mateix. Estats Units està immers en un
període de desacceleració, però tot hi això
s’espera que si no hi ha noves sorpreses, a
final del 2002 el PIB creixerà a l’entorn del
2,5%. El cert és que hi ha esdeveniments
difícils de saber com afectaran: escàndols
financers, i l’escalada bèl·lica.

De la segona gran economia mundial, el
Japó, va comentar que no es podia espe-

rar gran cosa. És una economia molt ban-
caritzada que no creix, tot i que s’obser-
ven indicis d’esperança en el canvi
d’actituds dels governants.

De les economies emergents va diferenciar
les del sud-est asiàtic, i va comentar que va
creixent tot i que s’observa un cert alenti-
ment. De l’economia d’Amèrica Llatina va
comentar, en relació al Brasil, que l’econo-
mia d’aquest país és sota les conseqüèn-
cies immerescudes del contagi de la crisi
d’Argentina i la frivolitat d’alguns analistes.

En relació a l’economia d’Europa va
comentar que no havia entrat en recessió
i que porta 9 anys creixent, però poc. La
inflació i el deute públic, en perspectiva
històrica estan baixos.

Finalment de l’actual situació de l’econo-
mia espanyola va comentar que l’actual
situació, també amb perspectiva històrica
és bona, però que no ho és tant si la com-
parem amb la resta de països.

L’economia espanyola, tot i que l’europea
es desaccelera, continua creixent, això sí,
amb un diferencial cada cop més petit. La
desacceleració de l’economia espanyola
ha estat una de les més pronunciades a
Europa.

Al Sr. Emilio Ontiveros li preocupa si l’e-
conomia espanyola té les condicions per
continuar creixent i la qualitat d’aquest
creixement. Va comentar que és lògic que
l’economia espanyola creixi més que l’e-
conomia europea ja que té més recursos
ociosos i el seu PIB és el 83% de la mitja-
na dels països europeus i el 57% del PIB
dels Estats Units.

Des de fa uns dos anys l’economia
espanyola creix pel consum familiar i per
la construcció, però no creix l’stock de
capital (físic, tecnològic i humà) que està
per sota de la mitjana europea i que, des
de fa uns 18 mesos, la inversió en stock
de capital és negativa.

L’economia espanyola té actualment la
mateixa taxa d’inflació que quan creixia
el doble. Cosa que confirma que la infla-
ció no és sols un problema de demanda
sinó també d’oferta en relació a la quali-
tat del capital, de la tecnologia i del capi-
tal humà.

Finalment va comentar que l’endeutament
no ha de ser dolent per a l’economia si es
dedica a béns d’inversió i la taxa de ren-
dibilitat d’aquests és superior a la quantia
de l’endeutament.

Seguidament és va iniciar un col·loqui
molt interessant i que va comptar amb
una gran participació dels assistents.

Inauguració del curs acadèmic
2002-2003
“Perspectives econòmiques i financeres per a l’any
2003”



Servei d’assessorament jurídic als col·legiats

Objecte del servei: l’assessorament puntual i il·limitat als col·legiats que ho requereixin.

Forma d’efectuar la consulta: 

.. Telefònicament al telèfon: 934 16 16 04 de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 19h.

.. Per correu electrònic a l’adreça assessoriajuridica@coleconomistes.com

.. Mitjançant el formulari que trobareu en el web del Col·legi d'Economistes de Catalunya
www.coleconomistes.com

Les consultes seran ateses en un termini màxim de 24 hores. Existeix, també, la possibilitat
de fer entrevista a les oficines de Millet Guillén Becares (Diputació 246, Casa Berenguer),
en hores prèviament convingudes, per aquelles consultes que requereixin una atenció més
personalitzada.

Prestatari del servei: el bufet Millet Guillén Becares que serà el responsable d’atendre les
consultes jurídiques dels col·legiats.

Servei d’assessorament fiscal als col·legiats

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

Forma d’efectuar la consulta:

.. Quinzenalment dimarts per la tarda, prèvia concertació d’hora a la Secretaria del Col·legi
d'Economistes de Catalunya, tel. 934 16 16 04.

.. Per correu electrònic a l’adreça: assessoriafiscal@coleconomistes.com

.. Mitjançant el formulari establert en la pàgina web del Col·legi d'Economistes de Catalunya
www.coleconomistes.com

Prestatari del servei: Sr. Ricard Viña, economista assessor fiscal

Servei d’assessorament en temes de comptabilitat i auditoria

Objecte del servei: qualsevol consulta en matèria de comptabilitat i/o d’auditoria de comptes

Forma d’efectuar la consulta:

.. Per correu-e a: cec@coleconomistes.com 

.. Visites concertades dimarts de 16 a 20 hores. Cal concertar hora a la Secretaria del Col·legi,
tel. 934 16 16 04

.. Per consultes urgents, podeu contactar amb l'assessor telefònicament, per mitjà de la Secre-
taria del Col·legi, de 10 a 12 hores del matí, haureu de donar el vostre nom i número de
col·legiat.

Prestatari del servei: Sr. Josep Lluís  Ferran, economista auditor de comptes.

Servei d’assessorament en temes d’assegurances

Objecte del servei: atendre les consultes en relació a qualsevol tema d’assegurances, ja sigui
en sectors com l’energia, el transport, l’art, la construcció, operacions d’importació i expor-
tació, noves tecnologies, entre d’altres; i en rams com els de responsabilitat civil, els col·lec-
tius de vida, etc.

Forma d’efectuar la consulta:

.. Per correu electrònic a l’adreça assegurances@coleconomistes.com

.. Visites concertades dimecres de 18h a 20h. Cal concertar hora a la Secretaria del Col·legi,
tel. 934 16 16 04

Prestatari del servei: consultors de GDS, corredoria d’assegurances

Serveis d’assessorament als col·legiats
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13 de setembre

Jornada sobre La participació financera
dels empleats a l’empresa, organitzat con-
juntament pel Col·legi d'Economistes de
Catalunya, La Vanguardia i l’associació
politicosocial Segle XXI. 

24 de setembre

Sessió dedicada a Llei de Protecció de dades
personals, a càrrec del Sr. Ivan Attardi
Colina, economista i gerent de Cosultoria
Mediantia, organitzada per la seu del
Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Lleida. 

3 d’octubre

Acte inaugural del curs acadèmic 2002-
2003 sobre Perspectives econòmiques i
financeres per a l’any 2003, a càrrec del
Sr. Emilio Ontiveros, catedràtic d’Econo-
mia de l’empresa de la Universitat Autò-
noma de Madrid i conseller delegat
d’Analistas Financieros Internacionales.
Aquest acte es va organitzar amb el for-
mat de dinar-col·loqui.

Reunió-tertúlia de Dijous d’Economia de
la Salut sobre “Factors organitzacionals
de condicionants del resultat clínic en
l’atenció del malalt crític”, organitzat per
la Comissió d’Economia de la Salut, i
que va anar a càrrec de la Sra. Pilar
Saura, de la Corporació Sanitària del
Parc Taulí. 

Sessions informals sobre Casos pràctics
d’auditoria, organitzades per la Secció del
REA a Catalunya. Aquestes sessions tenen
caràcter mensual i en elles s’exposen
aquells dubtes que tenen els professio-
nals de l’auditoria en la seva tasca diària,
amb un tema principal a definir per a
cada reunió.

8 d’octubre

Primera reunió del Comitè Consultiu Eco-
nomistes Auditors de Catalunya, Secció
del REA a Catalunya. 

10 d’octubre

Cloenda del curs d’Actuacions Judicials.Pre-
sentació del nou Reglament del TAP. Par-
ticipació de l’Il·lustre Sr. Joaquim Bayo, jutge
degà de Barcelona, el Sr. Antoni Argandoña,
president del CNEP i la Sra. Mercè Rotllan,
presidenta de la Comissió Rectora del TAP. 

14 d’octubre

Acte de presentació de l’Associació Cata-
lana de Comptabilitat i Direcció, organit-
zat per la Comissió de Comptabilitat i
que va anar a càrrec del Sr. Ferran Ter-

Crònica d’activitats realitzades



Documents de 
treball a disposició
dels col·legiats

En aquest període s’ha posat a
disposició dels membres del
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya la següent documenta-
ció que podeu trobar a la
pàgina web del Col·legi, a l’a-
partat corresponent:

– Documentació aportada pel Sr.
Jordi Marín, amb motiu de la ter-
túlia Estudi sobre el capital
intel·lectual de la ciutat de
Mataró, del passat 10 d’octubre
organitzada pel Grup de Treball
d’Economia del Coneixement.

– Documentació aportada pel Sr.
Pablo Torrano, amb motiu de la
sessió temàtica sobre Societats
patrimonials i el règim de
transparència fiscal del pas-
sat 15 d’octubre organitzada per
la Comissió d’Assessors Fiscals.

mes, economista i president de l’ACCID,
del Sr. Oriol Amat, economista i catedrà-
tic de la UPF, i de la Sra. Pilar Soldevila,
economista i professora de la UPF. 

15 d’octubre

Sessió temàtica sobre Societats patrimo-
nials i el règim de transparència fiscal,
organitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals, a càrrec del Sr. Pablo Torrano,

soci de Garrigues Abogados i Assessores
Tributarios. 

17 d’octubre

Tertúlia dels Cafès mediambientals sobre
Punts forts i punts febles dels resultats de Johan-
nesburg,organitzada per la Comissió d’Econo-
mia del Medi Ambient i que va anar a càrrec
del Sr. Vicens Sureda, gerent de l’Àrea Política
Territorial de l’Ajuntament de Castelldefels. 

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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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



Viajes por Econolandia
Autor: Antonio Piulido, Larry Newsletter

Editorial: Pirámide

Aprender economía siem-
pre es útil. Viajar resulta
agradable y nos abre
nuevos horizontes. Los
relatos novelados ayu-
dan al entretenimiento
y nos presentan perso-
najes y situaciones que
están en el filo entre lo

real y lo imaginario que podría suceder.

Este libro es una novela de argumento
económico, un libro de viajes y una guía
para aprender economía, todo a un
mismo tiempo.

De la mano de un especialista en econo-
mía que ha publicado ya más de diez obras
de divulgación y de un periodista econó-
mico de ese país semiimaginario que es
Econolandia, el lector visitará países reales,
como Ecuador, México, India y Tanzania, o
imaginarios, como los Estados Federados
de Econolandia y su capital Ciberville. Allí
aprenderá economía fácilmente observan-
do con atención la vida de cada día.

En su viaje conocerá a múltiples perso-
najes de Econolandia que le guiarán en
su travesía: el profesor Juan Macro, el
especialista en “nueva economía” Taco
Novo, el xonsultor internacional Peter
World, el empresario John Business, el
futurólogo Máximo Riesgo y otros diver-
sos ejemplares de la variada fauna de
Econolandia.

Pero además participará en un trivial o en
un chat sobre economía, aprendiendo
sobre inflación, productividad, ciclos eco-
nómicos, causas y limitaciones para el cre-
cimiento de los países, competitividad y
otros diversos aspectos de la vida en Eco-
nolandia.

En resumen, un libro actual y entretenido
que trata tanto de la economía tradicional
como de esa nueva economía. Una visión
global e imaginativa de lo que es y puede
ser la economía del siglo XXI.

Invertir en arte
Autora: Angela Vettese

Editorial: Pirámide

Desde finales del siglo
XX se viene producien-
do una gran expansión
del negocio del arte, o
más bien de lo que se
podría llamar el “fenó-
meno del arte”. Así, han
florecido en todo el

mundo museos, exposiciones, coleccio-
nes privadas y empresariales, ferias, casas
de subasta y diversas publicaciones.

Pero el mundo del arte (y sobre todo el
contemporáneo) no se compone sólo de
grandes exposiciones y de ventas millona-
rias en las subastas de Londres y Nueva
York. Esta obra demuestra que cualquiera
que esté interesado puede acercarse al arte
como comprador y conseguir el sueño de
convertirse en coleccionista, ya que no es
necesario tener mucho dinero, sino gastar-
lo bien y conocer las reglas del juego.

En sus páginas se revela por primera vez
al aspirante a coleccionista todo lo que
debe saber (en la teoría y en la práctica)
antes de entrar en una galería, en una
sala de subastas o en el estudio  de un
artista: ¿cuál es la relación entre el precio
y el valor cultural de una obra?, ¿cuáles
son las opiniones líder del sector?, ¿cómo
se valora el currículum de un artista?,
¿cuáles son los galeristas a los que es
posible dirigirse?, ¿de qué modo se rela-
cionan entre sí la producción artística, la
promoción producida por los museos,
por la crítica o por la prensa y el merca-
do?, ¿es posible identificar estrategias de
marketing en el lanzamiento del produc-
to-arte?, y, en definitiva, comprar arte ¿es
una buena inversión?

A través de un análisis claro y detallado
de los factores que entran en juego, esta
libro ofrece una clave segura para orien-
tarse en un sistema que inicialmente pare-
ce un laberinto, pero que puede
convertirse, conociéndolo mejor, en una
apasionante obsesión.

Dirección de equipos
de trabajo
Autor: Nicky Hayes

Editorial: Thomson

Este libro, se caracteriza por
su estilo accesible, explora
cómo funcionan los equi-
pos, cómo y por qué son
tan eficaces y cómo influyen
en una organización. Nicky
Hayes combina ejemplos
prácticos, su experiencia en

las organizaciones y los mecanismos psico-
lógicos inherentes a los equipos y a su direc-
ción para describir cómo podemos mejorar
el trabajo en equipo en nuestra organización.
– Investiga la psicología inherente a una

buena dirección de equipos.
– Proporciona recomendaciones prácticas.
– Estudia la relación entre el equipo y su

líder y los métodos para evaluar el ren-
dimiento del equipo.

– Demuestra cómo un equipo puede
aportar innovación y cambios dentro de
una organización.

Su enfoque claro y sencillo será de gran
ayuda para directores, profesionales de
RRHH, así como para estudiantes de psi-
cología ocupacional que estén cursando
sus estudios universitarios o de postgrado.

¿Qué es la estrategia?
¿Realmente importa?
Autor: Richard Whittington

Editorial: Thomson

Es un libro sobre la estra-
tegia totalmente diferente.
Está lleno de argumentos.
No ofrece recetas mágicas.
Bombardea al lector con
distintos puntos de vista e
informaciones discrepan-
tes. Advierte de que no

todo el mundo concibe la estrategia de la
misma manera. Reflexiona sobre el apa-
sionante mundo que nos rodea y sobre
los entornos culturales, políticos y sociales
que lo caracterizan. Presenta las últimas
tendencias del concepto de la estrategia y
las controversias clave. Toma en conside-
ración las revolucionarias industrias de
principios del siglo XXI y recorre las nue-
vas economías capitalistas. Introduce una
forma distinta de pensar. 
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Novetats de l’Hemeroteca
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

Tauler d'anuncis
CONSULTORIA D’EMPRESES

Amb despatx totalment equipat i a ple rendiment 
a zona Passeig de Gràcia (Barcelona)

busca ASSESSOR FISCAL COMPTABLE amb experiència acreditada, 
interessat/a, en instal·lar-se en despatx i complementar serveis 

amb altres professionals, optimitzant recursos i costos.

Interessats contactar al Tel. 932 701 365 Confidencial

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

• 15 de novembre 9.00 h 2n 6a
Gestió pràctica de tresoreria

• 19 de novembre 16.30 h A 2
Economia dels residus

• 21 de novembre 17.30 h 2n 6a
Seminari sobre la valoració d’empreses

• 21 de novembre 9.30 h 2n 6a
E-business: qüestions fiscals i legals

• 25 de novembre 18.00 h Sala d’Actes
Seminari de fusions, escissions, aportacions
d’actius i bescanvi de valors

• 25 de novembre 9.30 h A-1
L’organització eficient. 
HPWS High Perfomance Work Systems

• 27 de novembre 9.30 h FIATC
Execució pràctica d’un procés d’auditoria

• 28 de novembre 16.30 h Sala d’Actes
Planificació fiscal del tancament 
de l’exercici 2002

• 19 de novembre 19.00 h Sala d’Actes
“La responsabilitat de l’assessor fiscal
en la seva actuació professional”
Inscripció prèvia a través de la pàgina web del Col·legi

• 20 de novembre 19.00 h Sala d’Actes
“La nova Llei financera: valoració des de Catalunya”

• 21 de novembre 19.00 h Sala de
“Reunió interna” Reunions

Agenda novembre
ORGANITZA DIA HORA LLOC

AULA 
D’ECONOMIA

COMISSIÓ
D’ASSESSORS 
FISCALS

COMISSIÓ
D’ECONOMIA
FINANCERA

GRUP DE TREBALL
D’ECONOMIA
DEL CONEIXEMENT


