
SUMARI

3 Editorial

4-18 L’interés mès alt:
• Ros Hombravella l’economia 

i la política
• Ros Hombravella un economista

mestre de vida
• El meu professor 

Cinto Ros O/Hombravella
• Entrevista al Sr. Jacint Ros Hombravella
• L’índex d’expectatives borsàries dels

economistes (IEBE) preveu que
l’IBEX 35 se situarà a final d’any

entre 7300 i 7400
• Situació econòmica (tardor 2003) 

20-21 Avantatges comercials

22-32 Al vostre servei:
• Noticiari legislatiu
• Noticiari jurídic
• Noticiari fiscal
• Noticiari d’economia
• Noticiari d’assegurances
• Noticiari d’auditoria
• Noticiari d’informàtica
• Noticiari mediambiental
• Noticiari de comptabilitat

33 Treballem en grup:
• Acte d’inauguració del curs acadèmic

2003-2004 de la Comissió de Economia
de la Salut

34 Hemeroteca

35 Agenda

I n f o r m a t i u  d e

l ’ e c o n o m i s t anúm.93
octubre-novembre 2003

C O L · L E G I  D ’ E C O N O M I S T E S  D E  C A T A L U N Y A

www.economistes.com
cec@coleconomistes.com

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

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

de Catalunya

Col·legiats
de Mèrit

Col·legiats
d’Honor

Situació

econòm
ica

(tardor 2003)



E

Informatiu de l’economista núm. 93 Pàg. 3

Editorial

BARCELONA
Av. Diagonal, 512, pral. 08006 Barcelona
Tel. 934 161 604 Fax 934 160 061
cec@coleconomistes.com
GIRONA
Joan Maragall, 44, ent. 3a. 17002 Girona
Tel. 972 214 533 Fax 972 214 158
girona@coleconomistes.com
LLEIDA
Vila de Foix, 4 25002 Lleida
Tel. 973 268 089 Fax 973 267 627
lleida@coleconomistes.com
TARRAGONA
Rambla Nova, 58-60 43004 Tarragona
Tel. 977 217 042 Fax 977 229 831
tarragona@coleconomistes.com

JUNTA DE GOVERN
Degà
Jordi Conejos Sancho
Vicedegà
Artur Saurí del Río
Secretària
Montserrat Casanovas Ramon
Vicesecretari
Oriol Amat Salas
Tresorer
Raimon Casanellas Bassols
Interventor
Joan B. Casas Onteniente
Vocal President a Girona
Josep Pujolràs Nonell
Vocal President a Lleida
Jordi Vilalta Miquel
Vocal President a Tarragona
Antoni Terceño Gómez
Vocals 
Mercè Sala Schnorkowski
Joan Ràfols Esteve
Joaquín Trigo Portela
Joan B. Casas Onteniente
Miguel Antonio Pérez 
Jordi Gual Solé
Amadeu Petitbò Juan
Consellers
Jesús Betrian Piquet
Guillem Rovira Jacquet
Anton Gasol Magriñà
Núria Bosch Roca

l passat 14 d’octubre es va presentar als diversos mitjans de comunicació els resul-
tats de l’enquesta  “Situació Econòmica Tardor 2003” i s’acomplien dos anys des de la pri-
mera de les enquestes “Situació Econòmica. En aquest temps hem aconseguit que cada cop
més economistes hi participin,  de 451 col·legiats que van respondre la primera de les
enquestes a 734 col·legiats que  han respost la darrera, així com que cada cop sigui major
el nombre de mitjans de comunicació que assisteixen a la presentació dels resultats i major
sigui, també, l’impacte posterior en els mitjans de comunicació. 

Dels resultats de l’enquesta Situació Econòmica, Tardor 2003, destacaria el fet que  es con-
firma el canvi de tendència, que tímidament vàrem comentar en l’anterior enquesta, així els
economistes que han respost l’enquesta indiquen una millora de la situació econòmica a
Catalunya a la vegada que es preveu que aquesta millora prosseguirà en els propers mesos.

En aquest Informatiu hi trobareu una novetat. Per primera vegada donem a conèixer
l’Índex d’Expectativa Borsàtil dels Economistes (IEBE). El IEBE es un índex que té per objec-
tiu donar a conèixer cada trimestre, als col·legiats i a la societat en general,  quina és la pre-
visió  que tindrà el valor de l’IBEX 35, a final del trimestre en qüestió i a partir de l’opinió
de 30 experts en renda variable de tota Espanya. 

Així, com veureu dins d’aquest Informatiu, l’IEBE del quart trimestre del 2003 ens indica la
previsió que a 31 de desembre de 2003 l’IBEX 35 se situarà entre 7.300 i 7.400 punts.

Per dur a terme aquest projecte la Junta de Govern va encarregar a la Sra. Montserrat Casa-
novas, secretaria de la Junta de Govern i catedràtica de la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, la confecció d’una metodologia
adequada, així com la selecció del panel de trenta experts, per tal de dur a terme aquest
projecte amb les màximes garanties.

L’equip dirigit per  la Sra. Montserrat Casanoves,  ha confeccionat un model  en el qual trac-
ten les opinions dels 30 experts mitjançant tècniques estadístiques i matemàtiques sofisti-
cades (teoria de subconjunts borrosos) per tal d’obtenir un interval de confiança del valor
de l’IBEX 35.  Confiem que aquest nou producte acabi tenint  una acceptació comparable
a les enquestes Situació Econòmica. Em resta agrair tant  als integrants de l’equip tècnic
(Sra. Montserrat Casanoves i al Sr. Alfons Fernández), així com els integrants del panel de
30 experts, la seva dedicació i col·laboració.

Quan llegiu aquest escrit haurà finalitzat la Jornada dels Economistes 2003 i el Sopar dels Eco-
nomistes on, com cada any, haurem atorgat els premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econò-
mica de Catalunya, s’hauran homenatjat els col·legiats que fa 25 anys que ho són, haurem
lliurat els guardons dels Premis de Reconeixement del Col·legi d'Economistes de Catalunya
2003, al millor currículum universitari, al projecte més innovador de despatxos professionals, i
a l’economista d’empresa de l’any i, no per ser el darrer el menys important, haurem realitzat
l’acte oficial de nomenament com a Col·legiat de Mèrit al Dr. Jacint Ros Hombravella.

La Junta de Govern va acordar unànimement nomenar el professor Jacint Ros Hombravella
Col·legiat de Mèrit sobre la base d’un conjunt d’aspectes que de forma sintètica fan referència
a: en reconeixement a la seva tasca de recerca, d’haver realitzat aportacions importants en
matèries com el comportament de l’estalvi o l’economia de Catalunya en general i en diversos
camps més específics, com el dèficit fiscal i l’estructura empresarial –especialment les PIME-;
en reconeixement a la seva tasca docent, i el seu mestratge en l’ensenyament de l’economia i
en la formació i generació de moltes fornades d’economistes; en reconeixement a la seva pre-
ocupació constant perquè els coneixements de l’economia arribessin a tota la societat de la
manera més senzilla possible; i, finalment, en reconeixement al seu continu suport i col·labo-
ració a la professió d’economista i, concretament, al Col·legi d’Economistes de Catalunya al
llarg de la seva història, formant part de diverses Juntes de Govern i responsabilitzant-se de
diferents àmbits col·legials

No m’estendré en fer un resum dels seus mèrits. Us convido a llegir els escrits que han
publicat la Sra. Muriel Casals, Sr. Antoni Montserrat i Sr. Francesc Santacana que en conjunt
han fet una versemblança tant de la seva trajectòria professional com  personal, als quals
vull agrair públicament la seva col·laboració.
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Aquests primers dies de novembre, els
de la nostra jornada, són també els de
l’aniversari de la Revolució Russa. L’any
1917 el podem recordar com l’inici
d’allò que, vist amb la perspectiva del
temps va ser més un error que una
prova. En tot cas, si la història de la
humanitat avança  d’acord amb el crite-
ri de “prova i error” els revolucionaris
soviètics van provar de posar en funcio-
nament un sistema econòmic i social
alternatiu al capitalisme.

Perquè recordo això ara que el que em
demanen és parlar de Jacint Ros Hombra-
vella?

Doncs perquè a en Cinto li devem una
frase que explica moltes coses: “ara ja
sabem que el capitalisme és el segon
millor sistema econòmic, el que ens
falta és descobrir quin és el primer”, va
dir el 1989 quan les proves de socialis-
me europeu havien mostrat la seva
fallada. 

Li devem una frase exacta i li devem mol-
tes coses més. La  primera i segurament la
més important és que ens fa sentir la dig-
nitat de la nostra professió. En aquest
sentit, el reconeixement del Col·legi és
molt i molt encertat. 

La professió d’economista l’ha exercit,
en Ros, en sentit prou ample com per-
què hi càpiga la faceta de professor,
d’acadèmic que fa recerca i descobreix

nous coneixements, al costat de l’ofici
d’aplegar xifres i informació per elabo-
rar documents útils: als empresaris del
metall, als petits empresaris, a les cai-
xes d’estalvi, a l’Administració Pública
en els seus diversos nivells, als consu-
midors, i també als lectors de diaris
que tenen només una relació d’afec-
cionats a l’economia. Per això ens
podem sentir col·legues d’en Cinto Ros
economistes que exercim activitats ben
diverses.

Cal dir però, que la seva principal face-
ta ha estat la de professor universitari.
Molt jove va ser ajudant del professor
Rojo, a Madrid. La relació amb Madrid,
amb la universitat i amb el Banc d’Es-
panya, és un dels actius  que aporta
Ros als professionals de Catalunya.
Una relació que desbordant la seva
biografia, es convertirà en un dels
aspectes principals del seu treball
intel·lectual. 

Al seu llibre amb Antoni Montserrat  plan-
teja el tema, no resolt, de l’aptitud finan-
cera de Catalunya i avui quan han passat
ja força anys de la seva publicació el sen-
tim i el llegim preocupat pel paper que
Catalunya  juga, podria jugar?, hauria de
jugar?  dins (o fora?) d’Espanya.

L’economia del país en relació a l’entorn
espanyol, europeu, mundial, ha inspirat
la llarga trajectòria del professor i del
divulgador de coneixement Ros. La seva
anàlisi s’inscriu dins d’una orientació
política que podem reconèixer  com
socialdemòcrata o keynesiana. Ros és
dels que creu, dels que sap i reconeix,
que l’economia no funciona al marge de
la política. 

A Cinto Ros li devem haver conegut
economistes que no obliden que l’eco-
nomia és una disciplina que té com a
objectiu plantejar i provar de resoldre
problemes amb l’objectiu principal de
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fer la vida més agradable a la majoria de
ciutadans.  Gunnar Myrdal, John K.Gal-
braith, Albert O. Hirsman,  Jan Tinber-
gen, Assar Lindbeck, les revistes de
l’URPE (Union for Radical Political Eco-
nomy)… són lectures que moltes hem
fet seguint les incitacions de l’amic Ros.
Molts d’aquests economistes tenen en
comú amb en Ros una visió crítica del
capitalisme des de fora de l’ortodòxia
marxista.  

Un retrat d’en Ros no seria adequat si
no fes palès que som davant d’un hete-
rodox, la gràcia és que ho és de tota
mena d’ortodòxies. Segurament perquè

el que està fent durant tota la seva vida
és precisament buscar quin és el camí
per on podrà avançar més eficientment
en el progrés del coneixement de la
realitat econòmica.

Aquesta recerca ens explica el seu belluga-
dís compromís amb la política. Ros ha estat
un home d’una clara vocació política, exer-
cida amb una gran fidelitat als seus principis.
Que les organitzacions polítiques siguin poc
donades a respectar i reconèixer  el paper
de la ideologia tot i acceptant la necessitat
de replantejar-se-la, és una altra cosa. 

Ros Hombravella té encara molta feina per fer.

Muriel Casals
Economista

Ros Hombravella,
un economista mestre
de vida

Jacint Ros Hombravella ha estat i és per a
molts economistes un mestre de com
entendre la ciència econòmica com un ins-
trument no solament d’anàlisi sinó també
de servei a la societat i a més ha contribuït
a formar a les diferents facultats i centres en
què ha ensenyat. En efecte, considerar que
l’economia ha de tenir sempre com a pedra
de toc la seva relació amb la realitat ha anat
a contracorrent de l’execessiu formalisme
en què han acabat caient molts economis-
tes.  En això és hereu directe d’Estapé i de
Sardà. Però això no exclou el rigor analític
ni l’actitud d’acceptar sense prejudicis els
resultats de la recerca. Ros ha contribuït a
trobar nous camins per a la professió des
del principi de la seva docència, i s’ha pre-
ocupat per les sortides professionals dels
seus alumnes i ha contribuït a consolidar
equips com el del Gabinet de l’Ajuntament
de Barcelona o els de l’Àrea Metropolitana.
Assenyalo també, és clar, la participació
decisiva en els equips inicials de la Facultat
d’Econòmiques de l’Autònoma de Barcelo-
na i de la Universitat de València i el seu
pas per CEAM i l’IEME i la Universitat de
Madrid. I també els seus anys a la Facultat
d’Econòmiques de la Universitat de Barce-
lona. Ros és responsable de la direcció d’un
bon conjunt de tesis doctorals i ha prologat
i orientat força llibres dels seus deixebles.

Ros Hombravella ha mantingut al llarg de
la seva carrera de recerca i intervenció
social diversos temes centrals. Un d’ells
està relacionat amb la seva passió per
Catalunya: el dèficit fiscal, la balança de
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pagaments i l’anàlisi de l’eficàcia de la
despesa pública per al desenvolupament
del país. Des de “L’Aptitud financera de
Catalunya fins a Catalunya poble deca-
dent” i treballs molt més recents. Passió i

ironia, com en l’anàlisi de l’avarícia, pas-
sió i retret constant per la mala utilització
dels instruments a l’abast, des de la tesi
doctoral sobre les caixes d’estalvi.

Jacint Ros ha contribuït, en col·laboració,
o individualment, a fixar el primer cànon
d’interpretació econòmica del franquis-
me, del qual han begut tants economistes
i historiadors econòmics. 

Crec, però, que l’essencial que cal dir de
Jacint Ros Hombravella és que és un liberal
de formació i convicció, en el sentit, potser
del terme als Estats Units quant a les seves
conseqüències d’implicació en els problemes
de la societat, i en el sentit originari del terme
a l’Anglaterra del començament del segle XX,
quan el liberal-laborisme parlamentari va
contribuir després al laborisme. En aquell
liberalisme de conseqüències socialdemòcra-
tes crec que cal buscar-hi el seu darrer refe-
rent ideològic i sobretot en la idea del diàleg.

No és el cas d’entrar aquí en una referèn-
cia bibliogràfica, que seria imprescindible
de tenir feta amb cura, incloent-hi l’im-
portant aspecte de la publicística cívica  i
econòmica en premsa i revistes, sempre
amb voluntat didàctica i d’intervenció. De
tota manera, amb 16 referències a la Bibi-
blioteca del Congrés de Washington, ja es
pot considerar Ros Hombravella com un
dels economistes catalans més relevants.

Antoni Montserrat 
Economista

He de reconèixer que les persones massa
ortodoxes no han estat mai sant de la
meva devoció.  Segurament per aquesta
mateixa raó comprenc que el caràcter, un
xic entremaliat d’en Cinto Ros Ombrave-
lla (abans Hombravella), no hagi estat
massa fàcil pels habitants d’aquesta plana
societat catalana en què ens ha tocat
viure.

Conec en Cinto fa molts anys (60). Me’l
trobava per tot arreu on es produïen ini-
ciatives interessants pel país. I segura-

ment ell influïa decisivament perquè
aquestes iniciatives es produïssin.

La llista és llarga i no és qüestió aquí de
fer un directori.  Però per fer boca tenim
el Gabinet de Programació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Revisió del Pla
Comarcal del 53, el Servei d’Estudis
Econòmics del CEAM, l’Institut Espanyol
de Moneda Estrangera...  Amb ell vàrem
desenvolupar projectes d’una gran imagi-
nació.  (Aquesta és la qualitat veritable
d’un professor universitari no?).

No voldria seguir amb el merescut
reguitzell de lloances sense fer-vos partí-
cips d’una escena entranyable que té
lloc al carrer de Serrano, 35, seu alesho-
res del Ministeri d’Indústria, pels voltants
dels 70.

En Cinto i jo anàvem a visitar al director
del Servei d’Estudis del Ministeri -Oscar
Fanjul- per tal d’intentar vendre-li un
treball (això ja tenia quelcom a veure
amb el que ara en diem relacions de les
universitats amb les empreses i les insti-
tucions).

Fins ara res de particular.  Bé, un petit
detall:  la visita estava fixada per les 12.00
hores.  Les 12.00 de la nit!!

Enmig de la foscor doncs, en Cinto
comença a copejar el gran portal del Minis-
teri fins que dos guardes civils, metralleta
en mà, surten i ens pregunten que fem allà.

La nostra resposta era clara:  tenim una
entrevista amb D. Oscar Fanjul. I en Cinto
afegeix “creo que nos hemos equivoca-
do”.  No, no, ens diuen els civils tot invi-
tant-nos a entrar, aquí és.

Però ustedes, diu en Cinto, donde traba-
jan?  En el Ministerio de Industria respo-

nen. No, yo creo que estan ustedes
equivocados, esto no es el Ministerio.  Esto
debe ser una casa de putas.  Los Ministe-
rios a estas horas no trabajan...

Menys mal que l’oportuna aparició d’Os-
car Fanjul -i la salutació marcial que li
varen fer els dos civils- va acabar amb
una situació que podia haver estat un xic
preocupant.

El resultat fou que vàrem "fer negoci".
Vam vendre un estudi titulat "Las conse-
cuencias inflacionistas de una política
antiinflacionista".  Voleu més imaginació.

Francesc Santacana
Economista
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Nascut a Barcelona al 1934, l’econo-
mista Jacint Ros va començar en el
món del dret abans de llicenciar-se en
Econòmiques, el 1958. Va estar en l’òr-
bita de Fabià Estapé un cop acabada la
carrera, com a professor ajudant d’E-
conomia, amb una estança posterior a
la prestigiosa London School of Econo-
mics. Després de doctorar-se amb una
tesi sobre estalvi personal –una de les
seves grans passions, que li ha permès
fins i tot escriure llibres de divulgació o
ser conseller d’una caixa d’estalvis
catalana–, va ser professor a diverses
universitats espanyoles fins a convertir-
se en catedràtic de Política Econòmica
a la Universitat de Barcelona. Actual-
ment al Tribunal de Comptes, ha passat
també per diverses juntes del Col·legi
d’Economistes i ha estat nomenat
recentment col·legiat de mèrit.

Patronals, sindicats i diverses institu-
cions han fet palès en els últims mesos
la puixança de l’economia catalana,
però també han posat sobre la taula
les ombres més importants. Quina és
la radiografia que en fa del model
econòmic català?
El sistema, basat en un entramat de peti-
tes i mitjanes empreses (PIME), ha respost

als reptes anteriors –com la necessitat
d’internacionalització– amb certa solvèn-
cia. L’exportació porta actualment una
dinàmica francament bona, i quan la polí-
tica econòmica ha acompanyat, les PIME
han dut a terme les inversions adequades
per dotar l’economia de la competitivitat
necessària. Actualment es destaca el pro-
blema del diferencial d’inflació amb
Espanya i la Unió Europea. Però per
mesurar l’estat de salut de l’economia sóc
més partidari d’avaluar l’evolució de l’ín-
dex de preus industrials, i en aquest cas el
diferencial no és tan preocupant.

Es parla sempre de les PIME, però no
hi ha un cert dèficit de grans empre-
ses instal·lades a Catalunya?
És cert que hi ha una mancança de mida
entre les empreses catalanes. A les empre-
ses mitjanes els hi costa molt donar el pas i
convertir-se en empreses grans. Entre 50 i
500 treballadors hi ha massa crítica per fer
coses, però el mercat exigeix en molts
casos més mida per la globalització i les
necessitats d’inversió en tecnologia. Aquest
és un procés no exempt de dificultats: en la
mentalitat empresarial catalana són difícils
les fusions per la pròpia psicologia de l’em-
presariat, que tendeix a mantenir el control
o a vendre a capital estranger abans d’ava-
luar els beneficis d’una possible fusió.

Però sí que hi ha hagut alguns exem-
ples de fusions...
Així ha estat en sectors com el farmacèutic o
la perfumeria. Estudis com el de Vicente
Salas asseguren que les empreses tenen difi-
cultats per assolir una mida suficient per tenir
la rendibilitat i l’eficiència adequades, per una
manca de recursos propis. Es tracta d’un pro-
blema que persisteix en el temps, grans
fusions n’hi ha hagut poques, molt poques.

A banda de la mida de les empreses, quines
altres mancances són més preocupants?
És significatiu els escassos resultats relatius
que es produeixen en recerca i desenvolu-
pament (R+D), molt per sota de la mitjana

europea, conseqüència d’un esforç privat
insuficient. D’altra banda, atesa la mida de
les empreses i la penetració de capital
estranger és lògic que sigui així.

Abans donava l’argument de la bona
salut de les empreses catalanes men-
tre hi ha hagut una política econòmi-
ca correcta. Quin és el paper de
l’element polític en els darrers anys
d’evolució de l’economia catalana?
Per a les empreses és molt important
poder comptar amb una política econòmi-
ca amb un horitzó clar a mig i llarg termi-
ni i una certa estabilitat per tal de pensar
en fer un esforç inversor i no orientar-se
només cap al benefici. El període 1985-
1991 és paradigmàtic: les empreses van
respondre bé després d’una dècada de
crisi perquè hi havia uns objectius clars de
política econòmica. Després de la crisi del
1991-1994, les empreses van poder tornar
a tenir una política econòmica i  una esta-
bilitat durant el període 1995-2001, sense
grans dèficits o tipus de canvi sobrevalo-
rats, i van tornar a respondre bé, com
sempre ho han fet, en general, quan tro-
ben una atmosfera adequada per tal que
funcionin els programes d’inversió. En
aquest punt em sembla important subrat-
llar la dependència de la política econò-
mica del Govern central –tant fiscal com
monetària–, ja que la que es pot dur a
terme des de la Generalitat –amb políti-
ques d’estímul o microeconòmiques– està
molt condicionada per les decisions de
Madrid.
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En aquesta dependència del Govern
central hi figura també l’eterna recla-
mació catalana d’una major inversió
en infraestructures...
Així és, però també s’ha de dir que el món
de la PIME, que ha anat al seu aire durant
aquests darrers anys, ha funcionat al seu aire
i ha funcionat bé, creant 600.000 llocs de tre-
ball entre 1995 i 2002. Malgrat tenir frens
posats: un sector públic autonòmic i local
que té atrofiada la capacitat de despesa. Cata-
lunya té un nivell impositiu mig en compara-
ció amb la resta d’Europa, però no té prou
despesa pública. Hi ha un dèficit fiscal que es
manifesta en aquesta mancança infraestructu-
res, o en les polítiques d’incentius a les
empreses que sí existeixen en d’altres comu-
nitats com el País Basc. En una economia tan
oberta com la catalana, el transport és molt
important, i això multiplica els efectes del
dèficit en infraestructures, que multipliquen
els costos de transport de les empreses. 

Parla d’insuficiència en els nivells de
R+D. Quin paper han de jugar aquí
les universitats catalanes?
S’han fet coses importants en ciències físi-
ques, químiques, biològiques i en general
a la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). Això no es pot obviar. Quant a la
resta, queda molta tasca per endavant. La
recerca en economia, per exemple, té
encara poques plataformes que puguin
connectar amb el món de l’empresa.

Quin és el nivell actual de les facultats
d’Econòmiques?
En general és bo. Però potser en els darrers
cursos es detecta un nivell més gran d’estu-

diants ‘a curt termini’, que potser no tenen
prou interès en el que estudien però tenen clar
que volen un títol. Hi ha mancances de moti-
vació que poden estar posant en perill el nivell.

Ha estat un gran impulsor de la difusió
de l’economia, com en el cas de la intro-
ducció de l’economia al batxillerat
Crec que va ser un encert poder comptar
amb una ESO que inclogués les ciències

socials i l’economia dins de les ciències
socials. No es tracta d’una tasca lligada a
fer brotar les vocacions d’economista, sinó
d’una feina destinada a solucionar  un
dèficit evident de formació en pràctiques
econòmiques, uns coneixements bàsics
per tenir una idea del mecano econòmic.

En la seva trajectòria destaca el seu
treball de la mà d’alguns dels econo-
mistes catalans més destacats. Quins
han estat, per vostè, els fonamentals?
Molts de nosaltres vam rebre el primer
impuls dins del món de l’economia de la
mà de Fabià Estapé, però no puc oblidar
Joan Sardà Dexeus, un home amb un pes
fonamental a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i també a Madrid, al
Banc d’Espanya i posant les bases del Pla
d’Estabilitació del 1959. També cal desta-
car economistes com Josep Lluís Sureda,
que ha tingut deixebles de la talla de
Josep Maria Bricall. Després, d’entre la
fornada que ara voreja els 50 anys d’edat
destaca l’Andreu Mas-Colell –actualment
en un parèntesi polític– i dels més actuals
n’hi ha una munió d’un gran nivell, que
han dotat de gran competitivitat la UAB, la
UB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) o
fins i tot l’escola de negocis IESE.

Quines han estat les seves temàtiques
fonamentals dins del món de l’economia?
Com a economista procedent del món del
Dret, sempre em va interessar el fet de
tractar d’explicar el mecanisme social, el
mecano de l’economia. Des del principi, ja
a la London School of Economics, vaig
decantar-me per la metodologia de l’activi-

tat econòmica i més particularment de la
política econòmica, quins instruments s’u-
tilitzen per donar bons consells de política
econòmica. Després vaig entrar també en
l’economia urbana i en la programació de
serveis públics, a l’Ajuntament de Barcelo-
na. Però sempre m’ha agradat més l’àmbit
de l’economia general –tipus de canvi, sec-
tor exterior, aspectes que vaig estudiar
dins del Banc d’Espanya– i els temes d’es-
talvi financer i economia catalana en gene-
ral. De cara als pròxims mesos, el meu
objectiu és tornar a centrar-me en la meto-
dologia econòmica, per tal de fer un judi-
ci de la utilitat de la ciència econòmica.
Potser s’hauria de fer una mica de correc-
ció de les tendències actuals: els investiga-
dors, en general, estan habituats als judicis
abstractes, sobre supòsits que en molts
casos estan allunyats de la realitat. Hi ha
un corrent crític, en què m’hi encabeixo,
que tracta de donar més rellevància a l’a-
plicació de la teoria econòmica.

Dins de l’àmbit financer, Jordi Pujol
ha parlat en diverses ocasions dels
problemes que ocasiona la manca
d’un gran banc català. Atès el debat
actual sobre les caixes, creu que el
sistema financer és prou potent?
Durant els anys 80 hi va haver diverses
crisis bancàries, que han estat un dels
factors que han fet que a Catalunya les
caixes d’estalvi tinguin més presència
que a la resta d’Espanya. I les caixes,
avui, són millors i més eficients que fa 20
anys. És cert que el sistema financer
havia estat una de les potes coixes del
sistema econòmic a Catalunya, per exem-
ple en el finançament empresarial, però
ara moltes d’aquestes mancances s’han
solucionat. Potser quedaria per solucio-
nar l’aspecte relatiu a la cobertura finan-
cera per  a la creació de noves empreses
o les plataformes de capital risc. Però les
mateixes caixes estan creant societats de
capital risc, i en la darrera dècada han
demostrat la bona connexió amb les
empreses.

Dins del Col·legi, en diverses èpoques
i amb diferents juntes ha jugat un
paper rellevant. Quina és la seva visió
de la institució?
Sóc partidari de consolidar el funciona-
ment actual, amb un paper molt destacat
de la formació, i potser d’obrir una mica
més el Col·legi mitjançant les notes d’opi-
nió, d’un paper més actiu en els debats
oberts entorn a l’economia catalana.
Trobo a faltar més presència en aquest
sentit, però s’ha de destacar l’esforç que
s’està fent en matèria formativa, a través
de l’Aula d’Economia, per l’exercici de la
professió d’economista és fonamental que
hi hagi un Col·legi atent als canvis que es
produeixen a la societat i a les noves
demandes del mercat de treball.
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El Col·legi d’Economistes de Catalunya
ha encarregat als professors, de la  Facul-
tat de Ciències Econòmiques  i Empresa-
rials de la Universitat de Barcelona,
Montserrat Casanovas i Alfons Fernán-
dez, l’elaboració de l’Índex d’Expectati-
ves Borsàries dels Economistes (IEBE),
com a reflex de la previsió trimestral de
l’IBEX 35.

Aquest índex ha estat elaborat sobre la
base de la següent metodologia:

1) Confecció d’un panel de 30 experts en
borsa espanyola que avaluen l’evolució
borsària prevista de cada trimestre.

2) Disseny d’un qüestionari en què se li
pregunta a cada expert la previsió de
l’IBEX 35 a final del trimestre en curs,
actualment del darrer trimestre del 2003.

3) Cada expert dóna la seva opinió d’una
manera flexible a partir d’un quàdru-
ple de confiança, també anomenat tri-
pleta de confiança ampliada, la qual
consta de quatre valors:
– Extrem inferior
– Extrem superior
– Forquilla central formada per dos valors.
Seria un exemple el quàdruple defi-
nit per (A, B, C, D), sobre la base del
qual l’expert consideraria que l’IBEX
no es trobaria per sota de A ni per
sobre de D, essent la situació amb
major possibilitat que es trobi entre
B i C.

4) Cada quàdruple és transformat en un
subconjunt borrós trapezoïdal mit-
jançant l’aplicació de la teoria dels
subconjunts borrosos. Aquest sub-
conjunt borrós trapezoïdal serà la

combinació de tots els valors possi-
bles de l’IBEX 35 (des de A fins a D)
amb una possibilitat assignada a
cadascun d’aquests valors possibles.
Aquesta possibilitat rep el nom, dins
de l’estudi de la incertesa, de nivell
de presumpció.

5) Una vegada es disposa dels 30 sub-
conjunts borrosos trapezoïdals, un
per a cada expert, es calcula el sola-
pament de tots ells. El resultat d’a-
quest solapament serà un altre
subconjunt borrós, que segons el grau
de solapament, podrà ser trapezoïdal
o triangular, com ha estat el cas que
ens ocupa actualment. Aquest sub-
conjunt borrós, que resulta del sola-
pament de les opinions de tots els
experts, expressa l’opinió comú de
tots ells, i constitueix pròpiament

L’índex d’expectatives borsàries dels economistes
(IEBE) preveu que l’IBEX 35 se situarà a final
d’any entre 7300 i 7400

Avda. Diagonal, 512, pral. 08006 Barcelona Tel. 934 161 604 Fax 934 160 061 www.coleconomistes.com
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l’Índex d’Expectatives Borsàries dels
Economistes (IEBE).

Per tant, el IEBE és un subconjunt
borrós que informa sobre l’opinió comú
que tenen 30 experts en borsa sobre el
valor de tancament de l’IBEX a final del
trimestre, 31 de desembre de 2003,
assignant a cada possible valor de l’I-
BEX 35 un grau de possibilitat o nivell
de presumpció. 

El IEBE del quart trimestre del 2003 ens
indica la previsió de l’IBEX 35 a 31 de
desembre de 2003, a partir de les opi-
nions dels 30 experts que han format
part de l’estudi, i prèvia aplicació de la
metodologia descrita anteriorment. El
resultat ha estat un IEBE entre 7.300 i
7.400, la qual cosa indica que, previsi-
blement, l’IBEX 35 se situarà a 31 de
desembre de 2003 entre aquests dos
valors. La lectura que es pot extreure, en
conseqüència, és la d’una tendència
moderadament alcista fins a final d’any,
que suposaria un creixement de l’IBEX

35 d’entre un 3,3% i un 4,7% respecte de
la cotització actual de 7.063 punts (cotit-
zació a 13 d’octubre de 2003), la qual
cosa suposaria un increment del 21%,
aproximadament, en relació al valor de
tancament de desembre de 2002.

En el gràfic següent s’il·lustra l’evolució
de l’IBEX 35 en cadascun dels tanca-

ments  trimestrals de 2003, així com la
projecció indicada pel IEBE a 31 de
desembre de 2003 entre els 7.300 i 7.400
punts.

A continuació es detalla el panel dels 30
experts que han col·laborat proporcionant
la seva opinió quant al tancament previst
de l’IBEX 35 a 31 de desembre de 2003.



Darrerament es palesa una millora
significativa de la marxa de les eco-
nomies catalana i espanyola, cosa
que ja avançava l’enquesta realitzada
en el mes de maig. Tots els col·lectius
d’economistes manifesten que actual-
ment el panorama és més favorable
que en el passat.

Un 55,6% dels col·legiats que contesta a
l’enquesta considera que la situació actual
de l’economia catalana és igual que fa un
any, mentre que un 30,8% assenyala que
és pitjor i un 12,2% que és millor. S’obser-
va una clara millora de l’estat de l’econo-
mia en comparació a la que es presentava

mesos enrere. Així, el percentatge de
col·legiats que opina que la situació és ara
similar a la de fa un any ha crescut notò-
riament respecte de l’anterior enquesta
del mes de maig (11,6 punts percentuals
més), alhora que augmenta la dels que
consideren que l’estat actual és millor (5,5
punts més), mentre que la proporció dels
que estimen que és pitjor ha disminuït
notòriament (17,6 punts menys). Per
segona vegada en el darrer any i mig, el
percentatge dels economistes que creu
que la situació de Catalunya és millor o
igual que fa un any supera –i de manera
evident- als que considera que és pitjor.
Val a dir, així mateix, que són els resultats

més positius des que es va començar a fer
l’enquesta, a final del 2001.

Com és habitual, l’opinió que tenen els
col·legiats sobre la seva situació econò-
mica personal és més positiva que la que
tenen sobre l’estat de l’economia en
general. S’ha de destacar que, en aquest
cas, també es denota una millora signifi-
cativa de la situació econòmica dels
col·legiats. Un 58,1% dels enquestats con-
sidera que l’estat de la seva pròpia eco-
nomia és igual que fa un any
(percentatge que se situava en el 55,4%
en el mes de maig), mentre que un 24,9%
apunta que és millor (un 21,8%) i un
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Estat actual de l’economia 

Millor

Igual

Pitjor

No tenen opinió% de col·legiats 

58,1

16,4
0,6

24,9

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

Situació econòmica (tardor 2003)
Entre el 15 de setembre i el 5 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 2003), que
és la tercera enquesta que sobre la situació econòmica a Catalunya s’ha adreçat, al llarg d’aquest any, als col·legiats.

En total 734 col·legiats van contestar l’enquesta, que representen un 12,6% del total de col·legiats. 

Els col·legiats que han respost a l’enquesta Situació Econòmica (Tardor 2003) segueixen a grans trets la mateixa dis-
tribució que els que van respondre les anteriors enquestes. El 58,7% són assalariats vers el 41,3% que són empresaris,
o exercents per compte propi. En relació al sector de l’activitat: el 84,8% dels col·legiats treballa en el sector serveis (ser-
veis a empreses i a particulars: 50,5%); l’11,2% en la indústria; el 3,1% en la construcció; i el 0,9% en agricultura,
ramaderia, pesca i forestal.

A manera de titular podríem dir que: els economistes confirmen una millora de la situació econòmica actual de Cata-
lunya, que prosseguirà en els propers mesos. I el dèficit d’inversions que pateix el Principat en matèria d’infraes-
tructures hauria de ser el tema econòmic prioritari en la pròxima campanya electoral per al Parlament català.

% de col·legiats
Octub. Maig Febrer Octub. Maig Febrer Octub. Tendència
2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001

Millor 24,9 21,8 21,0 20,8 26,2 28,0 30,9

Igual 58,1 55,4 48,5 54,3 52,5 59,0 52,1

Pitjor 16,4 22,4 30,0 23,7 17,9 11,6 15,6

No tinc 
opinió

0,6 0,4 0,5 1,2 3,4 1,4 1,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. resp.) (734) (691) (590) (650) (558) (439) (449)

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

Situació de l’economia % de col·legiats
catalana Octubre 2003 Maig 2003 Febrer 2003 Octubre 2002 Maig 2002 Febrer 2002 Octubre 2001 Tendència

Millor 12,2 6,7 3,7 3,4 6,3 6,4 11,8

Igual 55,6 44,0 32,7 32,1 43,7 38,5 39,7

Pitjor 30,8 48,4 62,1 63,4 46,4 53,1 47,2

No tenen opinió 1,4 0,9 1,5 1,1 3,6 2,0 1,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm de respostes) (734) (691) (590) (650) (558) (439) (451)
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16,4% assenyala que és pitjor (un 22,4%).
Cal destacar que és la primera vegada des
de l’enquesta del mes de maig de l’any
passat en què la proporció dels que opi-
nen que la seva situació personal és
millor supera a la dels que consideren
que és pitjor. 

A l’igual que en ocasions anteriors, els
economistes continuen donant un aprovat
a l’evolució actual de l’economia, amb un
diferencial lleugerament favorable per a
Catalunya en comparació amb Espanya,
diferencial que, no obstant, s’ha reduït
durant l’estiu. Es puntua amb un 5,72
sobre un total de 10 a la marxa de l’eco-
nomia del Principat, mentre que es valora
amb un 5,62 la relativa al conjunt de l’Es-
tat (5,60 i 5,37 en el mes de maig, respec-
tivament). En els darrers mesos es palesa
una lleugera millora de la situació en el
cas de Catalunya, millora que és significa-
tivament major pel que fa al conjunt d’Es-
panya. Cal apuntar que tant en el cas del
Principat com, especialment, en el del
global de l’Estat se superen en l’actualitat
les previsions positives que s’havien anti-
cipat per a final de l’any en l’enquesta
efectuada en el mes de maig (5,60 per a
Catalunya i 5,25 per a Espanya). 

En funció de la condició laboral dels
col·legiats, es pot assenyalar que els
empresaris i autònoms fan una valoració
més positiva que els assalariats de la
seva situació econòmica personal, men-
tre que aquests últims es mostren més
optimistes que els altres pel que fa a la
situació econòmica general. No obstant
això, les diferències entre ambdòs grups
d’economistes són reduïdes. Tots dos
col·lectius palesen en l’actualitat una
visió més favorable de l’economia catala-
na i de la seva economia personal que
no tenien fa uns mesos, especialment el
grup dels assalariats.

Segons sectors d’activitat, s’ha d’asse-
nyalar que tots els col·lectius palesen
una millora significativa de la situació
econòmica en relació a mesos enrere.
No obstant això, els col·legiats que ope-
ren en la indústria i en la construcció
fan una valoració més positiva de l’estat
econòmic present. D’altra banda, s’ob-
serva una reducció substancial de la
proporció d’economistes que actuen en
la construcció i, sobretot, en la indústria
que opinen que la situació general de
l’economia és en l’actualitat pitjor que fa
un any.

Problemes 
de l’economia catalana
Com és tradicional, l’estat de les infra-
estructures i comunicacions és el pro-
blema més important que té actualment
l’economia catalana d’una manera des-
tacada, seguit de la manca de reformes
estructurals i de la inflació.

Segons els col·legiats, el principal pro-
blema que té actualment l’economia
catalana és l’estat de les infraestructures
i comunicacions, tal i com apunta el
66,9% dels que han contestat. A certa
distància, li segueix la manca de refor-
mes estructurals i, posteriorment, la
inflació, assenyalats, respectivament, per
un 51,1% i un 41,1% dels economistes.
Altres dificultats a destacar són, per
aquest ordre, la feblesa de la demanda
estrangera (26,0%), els costos laborals
(23,8%) i l’atur (21,4%). 

En els darrers mesos s’han produït algu-
nes modificacions en els problemes més
importants que té l’economia del Princi-
pat. Així, disminueix significativament la
preocupació per la relació entre el dòlar
i l’euro i per la feblesa de la demanda
interna, mentre que augmenta de mane-
ra substancial la relativa a l’estat de les
infraestructures i comunicacions i a la
manca de reformes estructurals.

Com és habitual, els col·legiats també
manifesten una preocupació notable per
les relacions político-econòmiques desi-
guals de Catalunya en relació a la resta
de l’Estat, i, sobretot, pel dèficit fiscal
(manca d’autonomia financera, manca de
pes i poder polític, intervencionisme i
centralisme del Govern estatal, pèrdua
de pes en decisions polítiques, …), per
problemes d’ordre productiu-tecnològic
(manca d’inversions i personal, baix
nivell educatiu i de professionalitat, dèfi-
cit en recerca i desenvolupament, …), i
per la situació del mercat immobiliari i de
l’habitatge en general (oferta, preus,
endeutament familiar, …).

Segons la condició laboral dels
col·legiats, es pot ressenyar que per als
assalariats la situació de les infraestructu-
res i comunicacions i la inflació tenen una
major rellevància com a problemes que
per als empresaris i autònoms, mentre
que aquests estan més preocupats pels
costos laborals i per la feblesa de la
demanda interna que aquells.
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Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
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Perspectives sobre 
l’economia pels propers
mesos
Els col·legiats confirmen la millora
–lenta però progressiva– de la situa-
ció econòmica pel que resta d’exercici,
i dóna pas a l’inici de la recuperació
de l’economia catalana en els propers
mesos i l’any vinent.

Un 67,9% dels col·legiats espera que en el
darrer trimestre del 2002 l’economia del
Principat continuï igual que en l’actualitat,
alhora que un 18,0% preveu una millora i
un 12,2% anticipa un empitjorament.
Aquests resultats confirmen el canvi de
tendència de les expectatives dels
col·legiats detectat en les enquestes realit-
zades en el mes de maig i en l’actualitat, i
denoten un panorama més positiu a curt
termini. En comparació amb els resultats
actuals, es pot apuntar que creix la pro-
porció d’economistes que esperen que es
mantingui la situació present i, també, d’a-
quells que preveuen que millori, front el
descens significatiu dels que anticipen un
empitjorament.

Els economistes atorguen un aprovat a
la situació econòmica per a final de
l’any, tant en el cas de Catalunya com
del conjunt d’Estat. La previsió que es
realitza sobre la marxa de l’economia
del Principat a les acaballes del present
exercici reflecteix gairebé un estanca-
ment respecte de la situació present,
alhora que per a l’economia del global
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d’Espanya s’anticipa un lleuger descens.
Es puntua amb un 5,70 sobre un total de
10 a l’estat de l’economia catalana a
final de l’any (0,02 punts menys que en
l’actualitat), mentre que, d’altra banda,
es valora amb un 5,45 la situació econò-
mica del conjunt de l’Estat en el proper
mes de desembre (pèrdua de 0,17 punts
en relació al present). Això indica, d’al-
guna manera, que els col·legiats esperen
una relativa estabilització en el ritme de
creixement de l’economia catalana per
als pròxims mesos en comparació amb
l’actualitat, però, pel contrari, conside-
ren que la marxa de l’economia estatal
patirà un lleuger ajustament a la baixa
després de la millora experimentada
durant l’estiu. 

El col·lectiu dels economistes assalariats
és el que es mostra més optimista cara
als propers mesos, mentre que el grup
dels col·legiats que operen en el sectors
de la indústria i de la construcció són els
que esperen majors millores per a final
d’any.

Flexibilització 
del pacte d’estabilitat 
i creixement
Gairebé sis de cada deu economistes és
partidari de flexibilitzar el Pacte d’Es-
tabilitat i Creixement dins la zona euro. 

Un 58,2% dels col·legiats creu que el
Pacte d’Estabilitat i Creixement que està
en actiu dins la zona euro s’hauria de fle-
xibilitzar per tal de fer front a l’actual
situació econòmica de la Unió Europea.
Pel contrari, un 25,9% opina que no cal
modificar-ho. 

Els economistes assalariats i els que ope-
ren en els serveis i en la construcció són
els més partidaris de flexibilitzar el Pacte
d’Estabilitat i Creixement.

“Creus que s’hauria de flexibilitzar el
Pacte d’Estabilitat i Creixement per tal de
fer front a l’actual situació econòmica?”
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Impacte de l’adhesió
de nous països 
a la Unió Europea
La proporció dels economistes que
opina que l’impacte derivat de l’adhe-
sió de nous països a la Unió Europea
l’any vinent serà positiu  per a Cata-
lunya supera a la dels que pensen el
contrari. 

Un 50,8% dels col·legiats estima que l’ad-
hesió de nous països a la Unió Europea el
mes de maig del 2004 tindrà un impacte
positiu per a Catalunya. No obstant això,
també destaca la proporció dels que opi-
nen el contrari (39,4%).

Els col·lectius dels assalariats i dels empre-
saris i autònoms fan una valoració similar
de les repercussions derivades de la pro-
pera entrada de nous socis a la Unió Euro-
pea, destacant l’impacte positiu. Segons
sectors d’activitat, s’observa que els eco-
nomistes que operen en la indústria, la
construcció i els serveis a empreses i par-
ticulars anticipen una incidència més
favorable que la resta de col·lectius. Cal
destacar especialment el grup dels econo-
mistes que actuen en la docència, entre
els quals la proporció dels que opinen
que les conseqüències seran negatives
supera significativament a la dels que pre-
veuen el contrari.

Prioritats econòmiques
en la campanya 
electoral al Parlament
Segons els economistes, el tema econò-
mic més important que s’hauria d’abor-
dar en la propera campanya electoral
per al Parlament de Catalunya és el
dèficit d’inversions en infraestructures
que palesa el Principat. 

Tres de cada quatre col·legiats considera
que el tema econòmic que hauria de ser
prioritari en la propera campanya per a
les eleccions al Parlament de Catalunya és
el dèficit d’inversions en infraestructures
que té el Principat. Li segueixen, a certa
distància, el dèficit fiscal que pateix Cata-
lunya front la resta de l’Estat i els proble-
mes del mercat de l’habitatge, destacats,
respectivament, pel 50,1% i el 42,8% dels
economistes.

Un quart tema important a abordar
durant la campanya és el relatiu a la
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“Quin creus que serà l’impacte sobre Catalunya de l’adhesió de nous països a la
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manca de lideratge econòmic de Cata-
lunya en el context espanyol i comunita-
ri, tal i com assenyala el 36,7% dels
col·legiats. També mereixen ser tractades
la necessitat de promoure un consens
polític i social sobre el model de desen-
volupament econòmic del futur (28,9%) i
la potenciació de l’anomenada EURAM
(Euro Regió de l’Arc Mediterrani)
(21,8%)

Altres qüestions que caldria que fossin
considerades al llarg de la campanya elec-
toral són l’impuls del teixit de petites i
mitjanes empreses, de la recerca i desen-
volupament, i del capital humà.

Segons col·lectius, s’ha d’assenyalar que
no s’observen grans diferències entre
els economistes en funció de la seva
condició laboral, si bé es pot apuntar
que els assalariats es mostren més par-
tidaris que els empresaris i autònoms
per que s’abordi el tema relatiu al mer-
cat de l’habitatge durant la propera
campanya per a les eleccions al Parla-
ment de Catalunya.
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Signatura electrònica
com a economista

• Perquè cada cop més l’ús de les noves tecnologies és un fet més quotidià

• Perquè cada cop és més habitual que ens comuniquem i enviem els nostres informes, docu-
ments als nostres clients en formats electrònics, ( e-mail,....)

• Perquè cada cop és fa mes necessari que les comunicacions electròniques generin confiança,
tant per qui l’envia com pel receptor

Per totes aquestes raons és necessari que tinguis una 
signatura electrònica com a economista.

La signatura electrònica com a economista:

• Ens aporta seguretat en les comunicacions que es realitzen mitjançant internet

• Ens garanteix que, si s’altera el contingut d’un document, signat digitalment, és detecta de
seguida, a la vegada que garanteix al receptor que l’emissor “no repudiarà” el document o mis-
satge tramés electrònicament.

La signatura electrònica com a economista es converteix en el document d’identitat imprescindible per
operar en la xarxa amb les màximes condicions de seguretat que no solament garanteix la identitat de
la persona, que signa un document o un correu, sinó que a més garanteix que aquella signatura és d’un
economista.

Firmaprofesional és una societat
creada per diferents col·legis pro-
fessionals (advocats, arquitectes,
economistes, enginyers, farmacèu-
tics i metges) que, al seu torn faci-
lita la firma electrònica dels
col·legiats. Firmaprofesional és
una autoritat de certificació. El
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya actua com a autoritat de
registre de Firmaprofesional, és a
dir qui diu a quins economistes
se’ls pot emetre el certificat digital
que els haurà de permetre signar
electrònicament i a quins se’ls ha
de “ revocar” el permís.

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

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

de Catalunya

Diagonal, 512, Principal • Barcelona 08006 • Tel. 93 416 16 04  ext. 209 (Sra. Mercè Bel) • Fax 93 416 00 61
www.coleconomistes.com  cec@coleconomistes.com

Per més informació:
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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

AS Atención Sanitaria Domiciliaria, empresa dedicada a l’atenció 
de persones amb situació de dependència, ofereix a tots els col·legiats
un 10% de descompte en el moment de concertar els serveis.
Per a més informació: Muntaner, 217 08021 Barcelona
Tel. 933 632 605 oficina@asdomiciliaria.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

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

Catalunya Motor, SA, ofereix a tots els col·legiats i familiars un descompte
del 5% més aportació fabricant, en la compra de vehicles de la marca SEAT.
Per a més informació: Sr. Víctor Castaño Silvela (assessor de vendes)
Gran Via Corts Catalanes, 140 08038 Barcelona
Tel. 933 32 11 00 Mòbil: 647 508 099
vcastano@catalunya-motor.es www.catalunya-motor.es

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 làsser 
(miopia, hipermetropia i astigmatisme), 20% de descompte 
a altres serveis (glaucoma, cataracta...)
Per a més informació o demanar cita:
Tel. 933 624 990 Ganduxer, 71

Els clubs de fitness DIR ofereixen un 10% de descompte 
a la quota mensual a tots els col·legiats.
Per a més informació: Tel. 934 504 818 ext. 292
Els descomptes no són acumulables.

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

El Muig, complex de Turisme Rural a Sant Joan de les Abadesses amb tres
allotjaments independents totalment equipats i confortables, ofereix a tots
els col·legiats un descompte del 10%.
Per a més informació i reserves: Tel. 609 613 430
reserves@elmuig.com www.el muig.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. 902 161 035 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, permís de conduir o passaport. Només majors de 18 anys.
Només passaport per als ciutadans que no pertanyen a la Unió Europea.

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.

Francesc Mestre Art, ofereix realitzar taxacions d’obres d’art 
i assessorament de restauració, conservació, emmarcament 
i autentificacions gratuïtament (excepte despeses).
En les exposicions, s’aplicarà un 5% de descompte.
Per a més informació: Enric Granados, 28 08008 Barcelona Tel. 934 5104 66

Hotel Rutllan, ofereix un descompte del 5% sobre el total de la factura.
Per a més informació: Av. del 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 08013 Barcelona Tel. 932 479 300

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.
Per a més informació: 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. Rbla. 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
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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.

Catalunya Motor

francesc mestre art



Flors Navarro, ofereix un 10% de descompte en tots els seus productes.
Per a més informació: València, 320 Tel. 934 574 099

NH Hoteles Descomptes variables fins un 25% sobre tarifa oficial en
hotels d’Espanya i Portugal, en habitacions dobles o dobles d’ús indivi-
dual i en règim d’allotjament.
Descomptes no aplicables en períodes de fires i temporades altes.
Les reserves les podeu fer al telèfon 902 115 116 indicant que sou membres
del Col·legi.

Vins Noe, S.A. ofereix una tarifa preferèncial en els seus articles, del 4% al
7%, segons producte.
Si desitgen fer la compra a través de la seva web, caldrà identificar-se
posant la clau eco + núm. de col·legiat (www.vinsnoe.com).
Per a més informació:
Av. Torre Blanca, 3 08190 Sant Cugat (Barcelona) Tel. 935 891 893

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 932 158 307
C.C. La Maquinista, L.C-102
Ciutat d’Asuncion, 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

Parking David ofereix una tarifa especial de 4,50 t (1/2 dia),
7,50 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 distribuidor de Coinna, ofereix a tots els col·legiats 
un descompte del 20%, per al moblament de les seves oficines 
(mobiliari, cadiratge, parets divisories...).
Per a més informació: Llull,9 48-52, 6è 1a 08005 Barcelona
Tel. 933 000 153 Fax 933 000 887
pragmaoficines@vodafone.es www.coinma.es

Prevengrup, Prevenció Integral, SL ofereix a tots els col·legiats 
un 10% de descompte i pressupost gratuït en el moment 
de concertar el servei.
Per a més informació: Travessera de Gràcia, 43 08021 Barcelona
Tel. 902 195 148 Fax 932 419 083
prevengrup@prevengrup.com www.prevengrup.com

Nou servei de Quali Medic! Targeta QMCard ofereix grans descomptes 
en diversos serveis mèdics: Salut dental, urgències mèdiques, segons
diagnòstic per malalties greus, medicina esportiva, fecundació in vitro,
anàlisi 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

Style Hotels (Grup Hotusa) ofereix uns descomptes des d’un 10 fins a un
30% sobre les tarifes oficials dels seus hotels.
Per a més informació i reserves: Tel. 902 444 470

Telfiscom, ofereix als nostres col·legiats un descompte del 3% mínim en
totes les games de material informàtic i el pàrquing gratuït.
Per a més informació: (preguntar per Silvia Jiménez)
Viladomat, 237 08029 Barcelona Tel. 934 108 280 Fax 934 109 158
informatica@carrie.net www.carrie.net/informatica

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.

Vilavi Hotels, central de reserves hoteleres amb 80 hotels arreu 
de l’Estat, ofereix a tots els col·legiats preus de touroperadors.
Per a més informació i reserves: Tel. 938 206 383 Fax 938 206 382
www.vilavihotels.com

ZyLAB ofereix a tots els nostres col·legiats: 5% descompte en tota 
la línea de software. 30% descompte en la instal·lació funcional.
30% de descompte en formació. Un any de suport i manteniment gratuït,
dues revisions completes gratuites i l’assistència gratuïta als seminaris.
Per a més informació: Paris, 118, ent. 2a B 08036 Barcelona
Tel. 934 101 935 Fax 933 631 933 www. zylab.es

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

LLEIDA

Floristeries Piñol, us ofereix un 10% de descompte en tots els seus productes.
Per a més informació: Av. Garrigues, 29 25001 Lleida Tel. 973 201 573
Magdalena, 39 25007 Lleida Tel. 973 238 030

DAVID, S.A.P

NAVARRO

TELFISCOM, S.L.

Recorda que si has de venir al Col·legi o a prop per fer algun tràmit, tens a la teva disposició el Pàrking David amb un preu especial

Grup Hotusa

HOTELES

BARCELONESA DE AUTOMOCIÓN - C/ D, 41, sector B. Pol. Ind. Zona Franca - Tel.: 93 336 31 00 - Barcelona

Nuevo Peugeot 307 SW. Imagina tu espacio. Hemos abierto un camino. Está más lejos que el horizonte y más cerca que el
punto de partida.Y es el que te lleva donde quieres estar. Está lleno de luz y posibilidades. Las que tú quieras inventar. Hasta siete asientos
y más de 50 formas de combinarlos. Un techo panorámico que amplía la visión del mundo y lo más importante, la integración de las
formas dinámicas con la capacidad del monovolumen. Sigue imaginando... seguro que hay más.
Gama 307 SW: Consumo mixto (L /100 Km): entre 5,4 y 8,3. Emisiones CO2 (g/Km): entre 143 y 194.

Imagina por un momento que un turismo
devorase un monovolumen.
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ORDEN HAC/2746/2003, DE 30 DE SEPTIEMBRE
(BOE 08-10-2004) [LE102330]
Se amplía el anexo de la Orden HAC/1017/2003, de 25 de
abril, por la que se reducen para el período impositivo 2002 los
índices de rendimiento neto aplicables en el régimen de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por
diversas circunstancias excepcionales

IRPF / SOCIEDADES

RESOLUCION DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003
(BOE 26-09-2003) [LE102299]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el cuarto
trimestre natural del año 2003, a efectos de calificar tributaria-
mente a determinados activos financieros

RECAUDACION TRIBUTARIA

REAL DECRETO 1248/2003, DE 3 DE OCTUBRE
(BOE 15-10-2003) [LE102341]
Se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado
por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre
· Otras materias afectadas: Aduanas

IMPUESTOS ESPECIALES

ORDEN HAC/2696/2003, DE 27 DE AGOSTO
(BOE 02-10-2003) [LE102313]
Se establece el sistema de alerta previa en la circulación intra-
comunitaria de determinados productos objeto de los Impues-
tos Especiales de Fabricación

GESTION TRIBUTARIA

REAL DECRETO 1041/2003, DE 1 DE AGOSTO
(BOE 05-09-2003) [LE102265]
Se aprueba el Reglamento por el que se regulan determinados
censos tributarios y se modifican otras normas relacionadas
con la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas
· Otras materias afectadas: IAE

ORDEN HAC/2567/2003, DE 10 DE SEPTIEMBRE
(BOE 17-09-2003) [LE102278]
Se aprueba el modelo 036 de declaración censal de alta, modi-
ficación y baja en el censo de obligados tributarios y se estable-
cen el ámbito y las condiciones generales de su presentación

IAE

ORDEN HAC/2572/2003, DE 10 DE SEPTIEMBRE
(BOE18-09-2003) [LE102282]
Se aprueba el modelo 840 de Declaración del Impuesto sobre
Actividades Económicas y se establecen las condiciones gene-
rales y el procedimiento para su presentación telemática

NORMATIVA AUTONOMICA

CATALUÑA

LEY 18/2003, DE 4 DE JULIO (BOE 08-08-2003) [LE102220]
De Apoyo a las Familias
Materias afectadas: IRPF; SUCESIONES; ITPAJD; TASAS LOCA-
LES Y AUTONOMICAS

Noticias al día
Nuevo Reglamento de los censos tributarios
Las últimas reformas en materia de Impuesto sobre Actividades Econó-
micas han motivado la necesidad de promulgar un nuevo reglamento
en materia de censos tributarios y declaraciones de carácter censal.
El nuevo texto reglamentario, que entró en vigor el pasado 1 de sep-
tiembre, regula el censo de contribuyentes, definiendo, asimismo, el
censo de los obligados tributarios en el que se integran los empresa-
rios, profesionales y obligados a retener o ingresar a cuenta.
Una de las novedades de este reglamento es que aglutina también, y de
forma detallada, el funcionamiento del Registro de operadores intracomu-
nitarios, constituido por los sujetos del Impuesto sobre el Valor Añadido
que realizan entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes, debido
a la importancia adquirida por este censo en el seno de la Unión Europea.
Asimismo, este nuevo reglamento define el Registro de exportadores y
otros operadores económicos en régimen comercial, en el que se
incluirán quienes tengan derecho al procedimiento de devolución con-
templado en el Reglamento del IVA.
Por último, en el capítulo III del Reglamento de censos tributarios que
ahora se aprueba, se estructura la definición, contenido y requisitos de las
diferentes modalidades de declaración censal. En este apartado se pro-
ducen novedades respecto a la normativa anterior, entre ellas, cabe citar
el cambio de denominación de la declaración de comienzo por la de alta.

Nuevo modelo 036 de declaración censal
El nuevo modelo 036 de declaración censal de alta, modificación y baja
en el Censo de obligados tributarios que consta de dos ejemplares
(Administración e interesado), sirve asimismo para la solicitar la asig-
nación del Número de Identificación Fiscal, con independencia de que
la persona jurídica  o entidad solicitante no esté obligada a darse de
alta en el Censo de obligados tributarios.
Por otro lado, este nuevo modelo es aplicable a los sujetos pasivos del
Impuesto sobre Actividades Económicas que resulten exentos del
mismo por todas sus actividades económicas, para la identificación de
las actividades económicas que desarrollen y de los establecimientos y
locales en los que se lleven a cabo, pudiendo comunicar el alta, la baja
o las variaciones que se produzcan. Igualmente se podrá solicitar las
exenciones de carácter rogado del IAE.
Respecto al cambio de domicilio fiscal, se notificará esta circunstancia
mediante una declaración censal de modificación.
La inclusión o baja en el Registro de operadores económicos se podrá
realizar igualmente mediante la declaración censal, así como la inscrip-
ción o baja en el Registro de exportadores y otros operadores econó-
micos en régimen comercial.
En la Orden de aprobación del modelo 036 se regulan también los
requisitos y condiciones de la presentación telemática de este modelo.

Nuevo modelo 840 de declaración del IAE
Los cambios normativos en materia de tributación local operados por la
Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, han afectado de manera especial al Impuesto
sobre Actividades Económicas. Asimismo, el Real Decreto 1041/2003, de
1 de agosto, ha introducido diversas modificaciones en el Reglamento de
Gestión del IAE (RD 243/1995, de 17 de febrero), entre las que cabe
mencionar la supresión de la exigencia del impuesto en régimen de auto-
liquidación cuando se tribute por cuota  provincial o nacional.
Todo ello ha motivado la aprobación de un nuevo modelo único, deno-
minado 840 que sustituye a los modelos hasta ahora vigentes 845
(declaración del IAE por cuota municipal), 846 (declaración del IAE por
cuota provincial o nacional) y 850/851(documentos de ingreso por
cuota provincial o nacional, respectivamente).
En la orden de aprobación de este nuevo modelo se regulan igual-
mente los requisitos y el procedimiento para la presentación por
medios telemáticos del modelo 840.
Respecto al plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre
Actividades Económicas con el modelo 840, ésta deberá realizarse,
según se trate de declaraciones de alta, variación o baja, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 5, 6, y 7 del Real Decreto 243/1995,
de 17 de febrero.
El nuevo modelo 840 entró en vigor el pasado 19 de septiembre de
2003, si bien las disposiciones relativas a su presentación telemática no
lo harán hasta el próximo 1 de diciembre de 2003.

Noves disposicions
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Els béns de consum constitueixen una de les bases de la socie-
tat actual i un dels pilars fonamentals de la nostra economia.
Recentment, el Govern central ha publicat la Llei de garanties
en la venda de béns de consum, per tal d’establir les garanties
que han de regir la relació entre venedor i consumidor.
La Llei està cridada a ser una garantia addicional a les ja pre-
vistes a la Llei general per a la defensa de consumidors i usua-
ris1, en la prevenció del frau i la millora del servei al consumidor.
L’objectiu del legislador és incorporar la directiva 1999/144/CE
sobre determinats aspectes de la venda i garantia dels béns de
consum. Per tal d’assolir-ho, s’estuctura la Llei en tres punts
essencials: 
• La conformitat dels béns amb el contracte de compravenda.
• Marc legal de la garantia. 
• La garantia comercial.
La Llei comença per definir d’una manera àmplia però clara els
conceptes més essencials, als efectes de determinar els sub-
jectes que queden dins el seu àmbit d’aplicació.
• Bé de consum: són els béns mobles corporals destinats al

consum privat.
• Venedor: és la persona física o jurídica que ven béns de

consum destinats al consum privat, en el marc de la seva
activitat professional. 

• Consumidor: és la persona física o jurídica que adquireix,
utilitza o gaudeix els béns de consum, com a destinatari final.

En conseqüència, queden exclosos de l’aplicació d’aquesta Llei
les relacions on l’objecte siguin béns immobles, els béns incor-
porals o qualsevol relació on el vendor no realitza la seva acti-
vitat professional.

CONFORMITAT DELS BÉNS AMB EL CONTRACTE
Tenen la consideració de béns conformes amb el contracte
aquells que acompleixen amb els següents requisits:
a) Que s’ajustin a la descripció realitzada pel venedor.
b) Que siguin aptes per als usos a què es destinin els béns del

mateix tipus.
c) Que siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel

consumidor quan ho hagi posat en coneixement del vene-
dor en el moment de celebració del contracte.

d) Que presentin la qualitat i les prestacions habituals d’un bé
del mateix tipus.

MARC LEGAL DE LA GARANTIA
La garantia s’estableix de manera que el consumidor tingui
diverses opcions per exigir el sanejament, quan el bé adquirit
no sigui conforme amb el contracte.
El venedor està obligat a lliurar al consumidor un bé que sigui
conforme amb el contracte de compravenda i respondrà,
davant d’aquest, de qualsevol falta de conformitat que exis-
teixi en el moment del lliurament.
Aquesta Llei reconeix al consumidor el dret a la reparació del
bé, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució
del contracte, en substitució de les accions redhibindicatòria i
quanti minoris.

Reparació i substitució del bé
Si el bé no es conforme amb el contracte, el consumidor podrà
optar entre la reparació o la substitució del bé, a no ser que una
d’aquestes opcions resultés impossible o desproporcionada. 
Un cop el consumidor comuniqui al venedor l’opció escollida,
ambdues parts s’hi hauran d’atenir. Es considera desproporcionada
tota forma de sanejament que imposi al venedor costos que, en
comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables.
Tant la reparació com la substitució seran gratuïtes pel consu-
midor i suspenen el còmput dels terminis a què se sotmet el

sanejament de la present Llei. El període de suspensió
començarà, en el cas de la reparació, des que el consumidor
posi el bé a disposició del venedor fins el lliurament al consu-
midor del bé ja reparat, i en el cas de la substitució, des de l’e-
xercici de l’opció fins el lliurament del nou bé.

Rebaixa del preu i resolució del contracte
Els drets de rebaixa del preu o resolució del contracte són apli-
cables de manera subsidiària als drets de reparació i substitució
del bé. Si conclosa la reparació o substitució i lliurat el bé, aquest
segueix essent no conforme amb el contracte, el comprador
podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

Terminis per a l’exercici dels drets
La Llei estableix dos terminis diferenciats, en funció dels drets
que s’exercitin:
• Un termini de dos anys per a fer efectiu qualsevol d’aquests

drets: reparació, substitució, rebaixa del preu i resolució de
contracte.
En els béns de segona mà, el venedor i el consumidor
podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a
un any des del lliurament del bé.

• Un termini de 3 anys, també des del moment de la compra,
per tal que el consumidor pugui exercir les accions legals
indemnitzatòries.

En qualsevol dels supòsits anteriors, el consumidor haurà d’in-
formar al venedor de la falta de conformitat en el termini de
2 mesos des que en va tenir coneixement.

GARANTIA COMERCIAL
La garantia comercial que pugui oferir-se, pel venedor o pel
productor del bé, ha de posar al consumidor en una posició
avantatjosa, i obligarà a aquell que figuri com a garant.
Tota garantia comercial ha de figurar en un document escrit
on s’estableixin, de manera clara, els elements essencials
necessaris per a la seva aplicació.
La garantia expressarà, necessàriament:
a) El bé sobre el que recau.
b) El nom i adreça del garant.
c) Que la garantia no afecta als drets que la present Llei con-

fereix al consumidor.
d) Els drets del consumidor com a titular de la garantia.
e) El termini de durada i abast territorial de la garantia.
f) Les vies de reclamació de què disposa el consumidor.
L’acció per a reclamar el compliment d’allò establert a la garan-
tia prescriurà als sis mesos des de la seva data de finalització.
A més, es podrà exercir l’acció de cessació contra les conduc-
tes contràries a allò previst per la present Llei que lesionin inte-
ressos dels consumidors i usuaris.
En conclusió, la Llei pretén garantir un nivell mínim i uniforme
de protecció dels consumidors en el marc del mercat interior
dels estats membres de la Unió Europea. Per tal d’assolir aquest
objectiu, es publica una Llei monogràfica sobre les garanties
dels consumidors en la venda de béns de consum, basada en
el principi de conformitat dels béns amb el contracte de com-
pravenda i les garanties postvenda pels venedors.
Per tal de garantir els drets d’una manera efectiva, es regula la
reparació, substitució, rebaixa del preu i resolució de contrac-
te, que han de contribuir, en un futur proper, a la millora de la
qualitat i del servei que rebem com a consumidors.

Àlex Ferrer
Millet Guillén Bécares

1 Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios.

Garanties en la venda de béns de consum (Llei 23/2003, de 10 de juliol)
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Aquest RD ha entrat en vigor l’1 de setembre de 2003 i ha
derogat el RD 1041/1990, que regulava, fins ara, les decla-
racions censals que han de presentar a efectes fiscals els
empresaris, els professionals i altres obligats tributaris.

L’article 1r. d’aquest RD aprova el Reglament pel qual es
regulen determinats censos tributaris.

L’article 2n. modifica l’article 10 del RD 338/1990, que
regula la composició i la forma d’utilització del Número
d’Identificació Fiscal.

L’article 3r. incorpora diverses modificacions en el RD
243/1995, que regula les normes per a la gestió de l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques (IAE).

El nou desenvolupament tributari regula el cens de contri-
buents, com un registre bàsic i general en què s’inclouen totes
aquelles persones (físiques o jurídiques) que tinguin atribuït un
NIF, i el cens d’obligats tributaris en què s’integren els empre-
saris professionals i obligats a retenir o ingressar a compte.

El Reglament regula també el Registre d’Operadors Intraco-
munitaris, constituït bàsicament pels subjectes passius de
l’IVA que realitzen lliuraments i adquisicions intracomunitàries
de béns. 

Així mateix, aquest Reglament defineix el Registre d’Exporta-
dors i Altres Operadors Econòmics en règim comercial, en
què s’inclouran aquells que tinguin dret al procediment de
devolució regulat a l’article 30 del Reglament de l’IVA.

CANVI DEL DOMICILI FISCAL

Els contribuents i els obligats tributaris inclosos en els censos
hauran de comunicar a l’Administració Tributària els seus can-
vis de domicili fiscal, en el termini d’un mes a partir del
moment en què es produeixi el canvi.

Aquells que figurin en el cens d’obligats tributaris només
podran comunicar el canvi de domicili mitjançant la presenta-
ció de la declaració censal.

DADES CENSALS ACTUALS

Mentre no es produeixin variacions mantenen la seva vigència les
dades censals comunicades a l’Administració Tributària fins ara.

L’ AEAT inclourà d’ofici en el Registre d’Operadors Intracomu-
nitaris els subjectes passius de l’IVA  que, en els 12 mesos ante-
riors a l’1 de setembre de 2003, hagin realitzat lliuraments o
adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l’IVA.

NIF DE LES PERSONES JURÍDIQUES I ENTITAT SENSE 
PERSONALITAT JURÍDICA

Hauran de sol·licitar el NIF abans de la realització de qualsevol
lliurament, prestació o adquisició de béns o serveis, realitzar
cobraments o pagaments o de la contractació de personal
laboral, efectuats en el desenvolupament de la seva activitat.
En tot cas, la sol·licitud és formularà dins del mes següent a la
data de la seva constitució o del seu establiment en el territori
espanyol, mitjançant la corresponent declaració censal. 

MODEL 036

El nou model 036 de declaració censal ha esta aprovat mit-
jançant l’Ordre 2567/2003, de 10 de setembre (BOE núm. 223,
de 17-09-2003)

IAE: DECLARACIONS D’ALTA

Els subjectes passius que no estiguin exempts de l’IAE estan obli-
gats a presentar declaració d’alta en la seva matrícula., de confor-
mitat amb l’article 5 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer,
que regula la gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Els subjectes passius que desenvolupin activitats que la quota resul-
tant sigui zero, pel motiu que sigui, no estaran obligats a presentar
declaració d’alta, excepte les Agrupacions i Unions Temporals d’Em-
preses classificades en el grup 508 de la secció 1 1ª de les tarifes.

Els subjectes passius que deixin de complir les condicions per
gaudir de l’exempció de l’IAE, hauran de presentar l’alta en el
mes de desembre immediat anterior a l’any en què resultin
obligats a contribuir per aquest impost.

En el BOE núm. 224, del 18 de setembre, es publicà l’Ordre
2572/2003, de 10 de setembre, per la qual s’aprova un únic
model de declaració de l’IAE, model 840, utilitzable tant si es
tributa per quota municipal, com si es tributa per quota pro-
vincial o nacional. Això suposa la desaparició dels models de
declaració 845, 846, 850 i 851.

Els obligats a presentar el model 840 podran optar per fer-ho
en imprès o per via telemàtica si bé aquesta darrera opció no
es podrà efectuar quan la presentació del model 840 impliqui
l’aportació de documents. En l’esmentada Ordre es regula el
procediment per a la presentació telemàtica del model 840.

El termini de presentació del model 840, segons es tracti d’una
variació, alta o baixa, serà el regulat en els articles 5.6 i 7 del
Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer.

Ricard Viña
Assessor fiscal

RD 1041/2003, d’1 d’agost, que aprova un nou reglament 
que regula els censos tributaris i les declaracions censals 
(BOE 05-09-2003)



El nou curs econòmic internacional s’ensuma mogut

Després del període estiuenc, convé fer un repàs als temes que

marquen el començament del curs econòmic internacional

que tot just s’inicia. En primer lloc, es pot destacar les diag-

nosis efectuades per alguns dels principals organismes inter-

nacionals, el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc

Mundial (BM) i l’Organització per a la Cooperació i el Desen-

volupament Econòmic (OCDE). La recuperació de l’economia

internacional està en marxa, però encara no és un fet consis-

tent, es realitza de manera lenta i està envoltada d’importants

riscos. Entre aquests, es destaquen els dèficits públics dels

Estats Units i la Unió Europea, el dèficit per compte corrent

dels EUA i la vulnerabilitat dels països emergents. Concreta-

ment, l’FMI situa el creixement del PIB mundial en un 3,2%

per enguany i en un 4,1% per al 2004, taxa que redueix fins

l’1,8% i el 2,9% per als països més desenvolupats. 

Hi ha acord que el panorama internacional reflecteix una

millora dels Estats Units –novament locomotora de l’economia

mundial– i del Japó, i, per altra banda, un afebliment de la

Unió Europea. El PIB nord-americà ha crescut durant el segon

trimestre d’enguany un 3,3%, per sobre del previst inicial-

ment, gràcies a la despesa militar i a la recuperació de la inver-

sió empresarial. No obstant això, cal destacar que els EUA

palesen una sèrie de problemes de gran rellevància, com són

el dèficit públic –que es preveu que assoleixi un nivell històric

el 2004 (mig bilió de dòlars, el 4,3% del PIB)–, les dificultats

per crear ocupació, l’elevada taxa d’atur, i el risc d’una defla-

ció. Per la seva banda, l’economia japonesa ha evidenciat el

segon trimestre del 2003 un creixement d’un 1%, major ritme

dels darrers tres anys, gràcies a les reformes realitzades i a la

millora del context internacional. Finalment, s’ha d’assenyalar

que el centre de preocupació és l’economia comunitària, dins

la qual la zona euro ha experimentat en el que va d’any un

estancament el primer trimestre i un descens d’un 0,1% el

segon. Les tres principals potències europees han patit con-

traccions de les seves economies. Tant és així, que les previ-

sions dels diversos organismes internacionals situen l’augment

del PIB de la zona en un 0,5-0,7% el 2003 i en un 1,7-2,4%

el 2004, cosa en què estan d’acord les autoritats comunitàries.

Malgrat això, la Comissió Europea i el Banc Central Europeu

estan esperançats que l’inici de la reactivació tindrà lloc en el

darrer trimestre de l’any. 

El panorama internacional s’ha de completar amb l’exigència

dels Estats Units i de la Unió Europea que certs països –sobre-

tot emergents– deixin de fer ús dels tipus de canvi de les seves

monedes per fomentar l’augment de les exportacions. Con-

cretament centren les seves peticions sobre l’iuan xinès i el ien

japonés, als que cal afegir algunes divises asiàtiques. S’ha

d’estar molt atents a aquesta problemàtica en els propers

mesos, ja que pot afectar a la marxa del dòlar i, sobretot, de

l’euro en els mercats de divises. També cal tenir present l’evo-

lució que segueix la cotització del petroli en els mercats inter-

nacionals, després que l’OPEP decidís retallar la seva produc-

ció en 900.000 barrils diaris en la reunió celebrada a final de

setembre a Viena, per fer front a la davallada de la demanda

que es preveu aquest hivern i a l’augment de l’oferta de diver-

sos països (Rússia, Iraq, …).

En un altre ordre de coses, s’ha d’assenyalar el fracàs de la

cimera de l’Organització Mundial de Comerç (OMC), celebra-

da a Cancun a mitjan de setembre i encaminada a aprofundir

en la liberalització del comerç internacional. Les postures rígi-

des dels països industrialitzats, encapçalats pels Estats Units i

la Unió Europea –que demanaven una major obertura dels

mercats interns dels països emergents–, i dels països del Ter-

cer Món –que exigien als països més desenvolupats una

reducció dels seus ajuts a l’agricultura– van ser la causa del

fracàs. Val a dir que la cimera palesà la cohesió d’un grup

important de països en vies de desenvolupament amb veu i

postura pròpies –i força dures– (el G-23), liderat per l’Índia,

Brasil, Xina, Sud-àfrica i Argentina. Ara cal esperar a noves

reunions, que tornaran a establir-se a la seu de l’OMC de

Ginebra a final d’any, per veure si realment es confirma la tor-

nada al bilateralisme en les relacions comercials internacionals,

com han anunciat els Estats Units i la Unió Europea.

A la Unió Europea un tema controvertit de l’estiu i de gran

actualitat és el pacte d’estabilitat i creixement, i, més concre-

tament, el compliment del compromís dels diferents països de

la zona euro de no permetre dèficits públics superiors al 3%.

Diverses circumstàncies (contracció econòmica, rebaixes fis-

cals, ...) han comportat que Alemanya i França superin aquest

llindar el 2003 per segon any consecutiu, cosa que continuarà

el proper exercici. Cal afegir que aquests països estan immer-

sos en importants debats interns encaminats a introduir refor-

mes que facilitin la reducció de l’endeutament públic

(sanitat,...).

Això ha obert una important divisió a la Unió Europea, entre

aquells que desitgen flexibilitzar el pacte en moments com els

actuals, i aquells que volen que s’acompleixin els compromi-

sos adquirits. No val a dir que Alemanya i França s’alineen

entre els primers, cosa que ha permès, fins i tot, impulsar de

nou l’eix Berlin-París. Precisament, aquests dos països han pre-

sentat un pla conjunt per potenciar un major creixement

econòmic d’Europa. Proposen tres reformes estructurals (mer-

cat laboral i sistemes de seguretat social, equilibri entre crei-

xement econòmic i medi ambient, i consolidació dels

pressupostos) i deu projectes d’inversió (telecomunicacions i

xarxa de dades, recerca i desenvolupament, transport, …).

Àngel Hermosilla

Responsable de la Secretaria Econòmica
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El risc mediambiental

La consciència ecològica de tots els ciutadans cada vegada és
més important, aquesta mentalitat també arriba a les empre-
ses i als processos productius.

Com a conseqüència d’aquesta situació el món de les assegu-
rances ha hagut de recollir les demandes de noves cobertures
específiques en aquest tipus de risc.

Les causes són vàries: les normatives mediambientals de cada
país, la normativa comunitària que exigeix a les empreses més
cura dels seus residus. Així va néixer la necessitat d’aquestes
cobertures.

Les inspeccions i les possibles sancions que pateixen les
empreses, i que afecten al seu compte de resultats es pot
assenyalar com una altra possible causa. Tot plegat obliga a
adaptar les instal·lacions  per futures inspeccions i, el que és
més important, per tenir un procés industrial net i adequat al
futur, fet que fa totalment necessari assegurar aquest risc.

Aquest tipus d’assegurances es van començar a comercialitzar
als EUA a final dels anys vuitanta.

El mercat americà no és que estigui més conscienciat pel tema
mediambiental, però si que ho està en les reclamacions que es
produeixen de tot tipus.

El Regne Unit ha estat el primer mercat europeu a incorporar
aquest tipus d’assegurances i arran d’aquí  el creixement a tot
el continent ja és imparable.

Actualment aquest tipus d’assegurances estan gestionades
pels grans brokers tant nacionals com internacionals que són
els que tenen estructura tant tècnica com humana per realit-
zar la contractació de la pòlissa.

El broker proporciona un doble servei al client: l’assessora-
ment tècnic i de futur per adequar les seves instal·lacions i la
contractació de les cobertures necessàries amb la companyia
d’assegurances que ofereix millors condicions.

Moltes operacions de compra d’empreses poden fracassar per
aquests temes. Una empresa pot sortir  a la venda per un preu
i la incertesa sobre el factor mediambiental pot provocar que
el comprador estigui disposat a oferir un import molt inferior.

Fins avui han estat molt poques les operacions d’assegurances
de gestió mediambiental a Espanya, no obstant els estudis
indiquen  que creix la preocupació a nivell empresarial.

La durada de la cobertura d’aquestes pòlisses va dels 10 als 15
anys per cobrir la contaminació històrica. Aquesta contamina-
ció ha fet sorgir lleis que impliquen la gradual neteja del sòl i
de l’entorn.

El broker a més d’assessor en temes d’assegurances ha de
donar resposta i dissenyar solucions als problemes complexos
dels seus clients. El problema del risc mediambiental és el cost

superior d’una neteja i l’horitzó temporal imprecís en què es
pot produir la despesa i la incidència d’un sinistre important.

Per resoldre el problema temporal pot estudiar al mercat l’as-
segurança de risc finit, que consisteix amb dotar un fons a
parts iguals, durant un període de cinc anys però que el risc
queda cobert  des del primer dia. La cobertura més i menys
complicada és la de “contaminació accidental” que com el seu
nom indica es produeix per un fet fortuït.

Aquests fets poden produir-se en el procés productiu d’una
empresa com en altres activitats, com per exemple les de
transports de mercaderies, que produeixi un abocament al sòl,
a l’aigua o a la atmosfera.

Pel fet d’haver estat accidental aquesta contaminació està
molt controlada i localitzada, no producte d’una acció diferi-
da en el temps en què regularment s’ha anat contaminant. En
aquest casos la forma més habitual de contaminació és la del
sòl i del llit de les aigües.

Si les mesures aplicades per pal·liar el sinistre es poden fer de
manera ràpida, les conseqüències queden molt limitades. A
les aigües subterrànies els efectes no es detecten immediata-
ment però durant el pas del temps poden afectar decisiva-
ment al medi natural.

Amb anterioritat parlàvem de la cobertura de “contaminació
accidental”. Hi ha un altra tipus de cobertura asseguradora
que cobreix la “contaminació gradual “. És a dir el dany oca-
sionat durant un període de temps durant el qual s’han pro-
duït els abocaments, aquest fet és més difícil de contractar
una pòlissa que l’asseguri.

Gairebé mai el contracten, ja que es fa després d’informes
exhaustius de l’activitat, historial en sinistralitat i reclamacions
pendents.

Els sinistres amb transports són mes evidents i coneguts:

L’abocament de combustible a la carretera, l’abocament de
gas liquat, escapaments en càrrega i descàrrega de productes
químics, etc.

La situació no contempla cap llei que obligui a les empreses a
contractar aquest tipus d’assegurances, les empreses que ho
contracten ho fan voluntàriament perquè l’activitat que realit-
zen té un cert risc pel mediambient i el seu procés productiu
genera productes contaminants que requereixen un tracta-
ment especialitzat.

Les activitats que per la normativa estan obligades a tenir
cobertura de contaminació són  en què es produeix la mani-
pulació de residus o reciclatge, com per exemple incineradors
de residus, reciclatge d’olis industrials etc.

Àlex Servitja
Consultor d’assegurances



Servei Assegurances
EconoCompra Garantitzada

La millor garantia per defensar els vostres interessos davant de
“sorpreses”.

El Servei Assegurances vetlla pels vostres interessos, per això us 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 subscriviu la pòlissa, aquesta us pot aju-
dar 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 hi havia una columna que
no estava prevista”

Mitjançant aquesta assegurança tindreu 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.

SalutSelecció

En el moment més delicat tindrà els millors especialistes mèdics.

SalutSelecció és el complement ideal a qualsevol pla de salut, tant públic
com privat, 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 garantitza una indemnització per diagnòstic de malatia greu
amb la finalitat que, l’assegurat pugui atendre les despeses derivades de la
malaltia.

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

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

Pla Protecció d’Estudis (orfanenesa)

Protegir els fills és una constant per al Servei Assegurances del
Col·legi. 

Es 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 rebre 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 
Carmen Segovia
assegurances@coleconomistes.com
Pàgina web del Col·legi 
www.coleconomistes.com



La importància dels processos en les empreses

LA INTEGRACIÓ COM A CLAU D’ÈXIT

Les organitzacions intenten sobreviure en un mercat molt
competitiu i amb molt de coneixement. El lideratge en una
empresa és un valor difícil d’obtenir i complicat de mantenir. 

Els òrgans directius de les empreses s’enfronten a un allau
d’informació, moltes vegades imprecís i amb temps de presa
de decisions breu per aconseguir els seus objectius.

Una presa de decisions que condueixi a l’èxit implica tenir
prèviament informació de l’estat actual de l’organització i
del mercat, i fonamentat sobre uns fets i unes dades que jus-
tifiquin les accions empresarials.

Les companyies líders destaquen per l’eficient integració
d’un disseny organitzatiu que sigui coherent amb les seves
estratègies i amb els seus recursos, i que permeti el total 

desenvolupament de les persones, principalment font
d’avantatge competitiu.

El ritme de canvi que imposa l’entorn actual obliga a dissenyar
models de gestió àgils i dinàmics, que assegurin respostes
eficients als requeriments del mercat. El nucli fonamental de
coneixement de la nostra organització, és la comprensió del
procés de canvi necessari per a la implementació del sistema de
gestió més adequat per a cada organització.

Un element bàsic per a l’èxit en la implementació dels
models de gestió esmentats, és la comprensió de l’organit-
zació com un sistema, format per diferents parts interrela-
cionades entre si i per consegüent interdependents. Tal com
s’expressa en el gràfic següent.

En aquest procés la figura de l’economista-auditor pot ser
essencial per a la seva implantació.

No
tic

ia
ri 

d’
au

di
to

ria

LA IMPORTÀNCIA DELS PROCESSOS EN LES EMPRESES

Els processos són el mitjà pel qual les organitzacions
extrauen el talent i les habilitats dels professionals que
hi actuen. Els processos sempre es duen a terme, en
siguem o no conscients. Podem ignorar-los, o bé enten-
dre’ls i alinear-los amb l’estratègia.
El disseny de l’arquitectura de processos, la gestió i control

dels processos, la millora continua dels processos i la forma-
ció ad-hoc per a cada perfil vinculat amb els processos, són
tasques fonamentals a fer en una organització.
Tot seguit es mostra un gràfic d’una organització vista a tra-
vés dels seus processos.

Tomàs Tomeo
Horwathaccelera.Management

Visió d’una organització a través dels seus procesos

Perspectiva vertical. Per funcions Perspectiva horitzontal. Per processos
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LA WEB DEL COL·LEGI

Dins la web del Col·legi hem creat un espai amb personalitat
pròpia per la Jornada dels Economistes. Aquesta nova web
incorpora tota la informació de l’edició d’enguany més un
històric de les tres darreres edicions (2000, 2001 i 2002) que
s’anirà mantenint any rere any. 

La principal novetat d’aquesta web és que properament, pel
que fa a l’edició d’enguany de la Jornada, introduirem gairebé
a totes les sessions de treball, un vídeo introductori del coordi-
nador de la sessió. A més, la web, permet fer les inscripcions
on-line a la Jornada o consultar quins són aquells col·legiats
que rebran la medalla dels 25 anys com economistes.

MÓN INTERNET. COMPRAR A LA XARXA.

D’ençà a la implantació d’internet a les llars i al treball, un dels
principals problemes que hi ha és la possibilitat de realitzar com-
pres segures mitjançant la xarxa. De fet, tècnicament parlant,
comprar per internet avui en dia és força segur però mai és
sobrer tenir certes mesures  de cautela per evitar fraus. Així, l’Ins-
titut Català del Consum dóna un seguit de recomanacions per
qui vulgui comprar. Recomanacions que recollim seguidament:

1. Una pàgina web és segura quan la icona que reflecteix el
nivell de seguretat (un cadenat) està il·luminada i, l’adreça
web canvia el protocol HTTP per HTTPS.

2. És millor no comprar si la web no ofereix les dades presen-
cials de l’empresa venedora (nom, adreça postal, telèfon o
fax de contacte).

3. En el cas de les botigues virtuals, aquestes han d’informar i
oferir al comprador, el dret de poder cancel·lar la comanda
dins dels set dies següents a la recepció de la comanda.

4. La botiga virtual ha d’oferir la possibilitat de fer un segui-
ment de la comanda a temps real i informar-ne de la data
de lliurament.

5. Tota comanda ha d’indicar el termini màxim de lliurament
del bé o servei comprat. Aquest, si no s’indica el contrari no
pot ser superior a 30 dies.

6. Quan es rebi la comanda, aquesta ha d’anar acompanyada
de la corresponent factura i les instruccions de
devolució/reclamació.

7. Si el pagament de la compra es fa mitjançant tarja de crè-
dit, el comprador pot cancel·lar aquest pagament en cas
que detecti que la quantitat cobrada no és la correcta o si
detecta un ús fraudulent de la tarja.

8. És recomanable fer servir una tarja de crèdit vinculada a un
compte bancari on podeu fer imposicions només per l’im-
port pagat amb la tarja. D’aquesta manera evitarem que
ens cobrin de més o que es faci un ús fraudulent de la tarja
de crèdit.

9. Cal vigilar la informació que ens dóna la web sobre l’ús que
faran de les nostres dades personals (necessàries per una com-
pra). L’empresa venedora ha d’ajustar-se a la Llei de Protecció
de Dades i a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

10. Si per qualsevol motiu no s’està satisfet amb la compra, és
aconsellable enviar a les dades postals de l’empresa, una
carta certificada exposant els motius de la queixa. Si l’em-
presa no respon en un termini prudencial o la resposta no
satisfà els vostres drets, heu de presentar reclamació a la
Junta Arbitral de Consum.

TECNOLOGIA. MICROBOSS USB-DATAKULI II

En el darrer article us parlàvem d’un rellotge amb agenda
electrònica incorporada. Ara, us presentem un boligraf amb
memòria. El Microboss USB-Datakuli II és un bolígraf conven-
cional, metàl·lic que incorpora una memòria flash USB de 256
Mb. Avui en dia, aquests petits aparells de memòria són ja
d’ús força comú per la seva versatiliat és per això que la firma
alemanya Microboss (www.microboss.de) ha creat aquest
enginy que combina un element que tothom acostumem a
dur, el bolígraf, amb un petit disc dur “ambulant” i amb una
capacitat força considerable. El preu de venda que aconsellen
és força assequible: uns 119 e. 

FIRES. SIMO 2003

Del 4 al 9 de novembre, al recinte firal Juan Carlos I de Madrid
se celebrarà una nova edició d’aquesta important fira d’in-
formàtica i comunicacions.

Més informació: http://www.simo.ifema.es

PMF (PREGUNTES MÉS FREQÜENTS). QUÈ CAL FER AMB
EL CORREU ESCOMBRARIES

Després de l’estiu, no només el servidor del Col·legi sinó que la
majoria de servidors s’han vist ofegats per un allau desmesurat
de correu escombraries o correu no desitjat. Lamentablement
aquesta pràctica està perjudicant molt l’ús del correu electrònic.
Hi ha estudis que afirmen que avui en dia, el 70% del correu
que circula per internet és correu escombraries (o spam). 

Què cal fer davant la recepció de missatges no demanats?
Realment hi ha molt poca cosa a fer. Un canvi d’adreça de
mail no pressuposa que en pocs dies hom torni a rebre mis-
satges spam. Les empreses i/o particulars que es dediquen a
enviar aquest missatges fan servir diferents eines per captar
adreces i, molts, aprofiten els forats de seguretat que tenen
els programes de Microsoft (Internet Explorer i l’Outlook). El
nostre consell és, en primer lloc tenir un antivirus actualitzat
ja que per aquest mitjà és per on es distribueixen la majoria
de virus, en segon lloc és no contestar mai aquests missatges
ni fer servir l’opció de donar-se de baixa que molts d’ells
incorporen. Fer-ho pressuposa que l’adreça on han enviat és
correcta. No fer-ho pressuposa que l’adreça pugui no ser
correcta i per tant si no hi ha resposta, a la llarga és possible
que un determinat correu es deixi de rebre. I, en tercer lloc,
és visitar sovint la web d’actualització de Microsoft per tal
d’instal·lar els diferents pegats que corregeixen els forats de
seguretat dels productes d’aquesta companyia. L’adreça és
www.windowsupdate.com. Aquesta web analitza automà-
ticament el soft instal·lat i ens suggereix quines actualitza-
cions cal instal·lar. No es tracta de cap procés complicat,
senzillament, seguint les indicacions que se’ns donen ho
podem fer nosaltres mateixos.

Quadern de navegació



Cambra de Comerç de Barcelona

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona va
ser fundada l’any 1886 amb els antecedents històrics del Con-
solat de Mar i la Reial Junta Particular de Comerç. Des de llavors,
aquesta institució centenària treballa per estimular l’activitat
econòmica i defensar els interessos de les empreses de la seva
demarcació. Al marge de qüestions merament empresarials,
però, la corporació s’ha sabut adaptar als canvis socioculturals,
i implicant-se en els temes que més preocupen i que més
incidència tenen en la població, entre ells, el medi ambient.
La Cambra de Barcelona sempre ha mostrat una sensibilitat
especial vers els temes mediambientals. Conscient que garan-
tir la cura de l’entorn és avui dia un factor de competitivitat per
a les empreses, l’entitat organitza periòdicament jornades tèc-
niques, visites, debats i altres accions per sensibilitzar les
empreses que una correcta gestió mediambiental repercuteix
en el procés de millora de la seva productivitat i rendibilitat.  
La corporació canalitza tot aquest treball a través de la Comis-
sió de Medi Ambient, encarregada d’assessorar en temes
mediambientals els òrgans de govern de la Cambra. Aquesta
Comissió, formada per 66 membres, entre ells empresaris i tèc-
nics en medi ambient, treballa en estreta relació amb el Depar-
tament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Una de les activitats dels tècnics d’aquesta Comissió és la d’a-
tendre els nombrosos dubtes que tenen les empreses en rela-
ció amb el medi ambient, com per exemple qüestions
relacionades amb la legislació, la gestió de tot tipus de residus,
la contaminació atmosfèrica o el soroll.
Com a dada rellevant, només indicar que la Cambra de Barcelona
va assessorar en el 2002 a més de 300 empreses, unes dades que
suposen un increment del 150% del nombre de consultes respec-
te de l’any anterior. Aquest fet mostra clarament una sensibilitat
cada vegada més evident de les empreses per ser respectuoses
amb el medi ambient i la seva voluntat de complir  la normativa. 
Altres dels objectius que s’ha marcat la Comissió, seguint les
directius i recomanacions europees, són la voluntat d’ajudar a
les empreses a obtenir certificacions mediambientals, de coor-
dinar els mecanismes adients a fi que les empreses adaptin cri-
teris de sostenibilitat i de fer arribar a les administracions la
posició dels empresaris catalans en matèria de medi ambient.
El creixement econòmic de Catalunya en els propers anys s’ha
de dur a terme amb el compliment d’un compromís mediam-
biental del qual tots en sortirem beneficiats, per això treballem
i seguirem treballant en avançar cap a un nou model de desen-
volupament sostenible en què la protecció del medi ambient i
l’economia de l’ecologia sigui un referent i un objectiu priorita-
ri tant per a les empreses com per a les institucions públiques.

Elvira Carles
Cambra de Comerç

Apunts de legislació
• La directiva europea sobre responsabilitat ambiental passa a

segona lectura al Parlament.
• La Comissió Europea proposa una directiva-marc sobre mesures

per protegir les aigües subterrànies de la contaminació.
• Entra en vigor la directiva que obliga als Quinze a informar als

ciudatans, de situacions d’alta contaminació per ozó.

Notícies d’interès
• Els pressupostos per 2004, preveuen un augment de la despe-

sa en M.A d’un 10,3% fins a 1.319 milions d’euros. Els ingres-
sos seran 4,9 % més elevats que en 2003.(5 Dias,1 octubre)

• La UE concedeix 71 milions a projectes de protecció de la natu-
ralesa. A Espanya li han concedit 8.642’5 euros, dels quals 8 ini-
ciatives són empreses privades i les altres d’administracions
públiques. Els temes són de gestió d’aigües i de residus.(EFE1-10)

• Advocats ambientalistes demanen la creació de fiscalies de
mediambient en les comunitats autònomes (EFE 29 setembre)

• Llatinoamèrica necessita inversions verdes.(Expansión 25 setembre)

Cursos i esdeveniments
• Màster i Postgrau en Educació i Comunicació Ambiental. Cen-

tre Estudis Superiors IUSC, Heures i UB.
• Desenvolupament Sostenible per a Gerents i Directors on-line

17-11(Fundacion Entorno)
• Desenvolupament Sostenible per a Directors de Comunicació

20 novembre.

Esdeveniments
• El 16 octubre el Club de Debat de la Fundacion Entorno, va fer

una sessió al Foment del Treball Nacional de Barcelona "Respon-
sabilitat per danys al  Mediambient ,qui paga la factura?(es pot
consultar www.fundacioentorno.org i www.foment.com)

• Al mes de desembre, la Cambra de Comerç de Barcelona, amb
la col·laboració de l’FFA organitza una  Jornada sobre Energies
Renovables (per informació E.Carles de la Cambra T.93 4169421)

El 12 de desembre debat a Barcelona "La Gestió Sostenible en
l’Empresa. Presentació Informe 
• Nova convocatòria premis pel M.A. S’han convocat els premis euro-

peus per  medi ambient a l’empresa. L’ediciò 2003-04 es fonamen-
ta en: premi a la gestió pel desenvolupament sostenible. Al procés la
cooperació internacional a  l’excel·lència en comunicació.

El termini de presentació de candidatures va finalitzar el 31 -10-2003.

Ajuts
• UE Convocatòria per propostes d’ajuda financera a ONG

mediambientals.
• UE 6 PM. Desenvolupament sostenible -subvenciò- fins el 17 de

desembre.
• Espanya CDTI-Desenvolupament tecnològic-prestac-accions IDT
• Espanya IDAE-ICO, prestac-projectes inversió
• BEI PIMES prestac-inversió per MA
• CAT qualitat ambiental a les PIME, préstac.
• CAT millores ambientals a les empreses-inversions-prestac.
• CAT DAOM-PIME-Diagnòstic mediambiental-subvenció.

Comissió d’Economia 
del Medi Ambient

En l’informatiu núm. 91 de juny-juliol, feia una crida a qui lle-
giu el Noticiari Ambiental, perquè ens feu arribar les vostres
expectatives en aquest camp i us doneu a conèixer i així entre
tots fer que el treball que duu a terme aquesta Comissió fa
més de 12 anys, no caigui en el buit i en el desconeixement
per part de molts de vosaltres. La fe i l’esperança ens fa creu-
re que són vacances i ningú ho ha llegit, ja que no hem tin-
gut resposta. Tornem, però ja per última vegada. Tots els
interessats en l’economia ambiental, en l’economia del
desenvolupament sostenible, en l’ecoeficiència, en la
comptabilitat ...per favor envieu un correu a " marta-
roc.ind @economistes.com" i ens posarem en contacte
amb vosaltres. Si no rebem resposta, serà de manifest que
als col·legiats no interessa el tema. Gràcies per tot.

Marta Roca
Comissió de l’Economia del MediAmbient
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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.



Et permetran fer constar la teva condició d’economista en qualsevol tipus d’in-
forme que com a economista puguis fer, així com en contractes, convenis de
col·laboració,.... d’una forma ràpida, segura i amb garantia de document.

Rapidesa. En menys de 6 h tindreu el document visat i podreu imprimir  el núme-
ro de còpies del document que desitgeu, sense necessitat de desplaçar-vos. Des
de l’ordinador de casa vostra o del despatx connectant-vos a la pàgina web del
Col·legi d’Economistes de Catalunya http://www.coleconomistes.com, accedireu
a l’aplicació que us permetrà accedir als vostres expedients, enviar documents per
tal que el Col·legi els visi, consultar treballs antics,... 

Seguretat i confidencialitat. Sols  l’economista i el visador, tècnic del Col·legi,
en el moment de visar tenen accés al contingut dels documents. L’aplicació te
incorporada mesures de seguretat que impedeixen que cap altra persona pugui
accedir a expedients d’un col·legiat.

Garantia. El Col·legi a més de visar el document, el signa electrònicament per la
qual cosa sempre podrà garantir, o desmentir que un document visat es corres-
pon amb l’original, que no ha sofert cap modificació en posterioritat al visat.

NOUS VISATS ONLINE

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya
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A partir de l’any 2005, les empreses cotitzades al Mercat de
Valors que formulin comptes anuals consolidats hauran de pre-
sentar la informació d’acord amb les NIC (Normes Internacionals
de Comptabilitat). Actualment, unes 300 empreses europees ja
formulen els seus comptes anuals utilitzant aquestes normes. 

Les NIC són 34 normes emeses per l’IASB (International
Accounting Standards Board) amb l’objectiu de reduir les
diferències comptables internacionals partint de la base d’una
normativa complerta i rigorosa. L’IASB va emetre el marc con-
ceptual de les NIC l’any 1989 i a partir d’aquell moment s’ini-
cià un procés de revisió i actualització de la normativa, amb la
finalitat de fer-la útil a les empreses que l’utilitzen, als auditors
que supervisen el seu correcte ús i als usuaris que les interpre-
ten. D’aquesta manera, d’acord amb la naturalesa de les Nor-
mes Internacionals de Comptabilitat, la informació continguda
als estats financers ha de ser útil per conèixer la situació finan-
cera i la gestió econòmica de l’empresa i ha de facilitar la presa
de decisions als usuaris d’aquesta informació, com ara clients,
prestamistes o proveïdors. Les NIC vigents actualment, a part
del marc conceptual, són:

• Presentació dels estats financers (NIC 1)

• Existències (NIC 2)

• Estat de fluxos de tresoreria (NIC 7)

• Resultat net del període, errors importants i canvis en les políti-
ques comptables (NIC 8)

• Fets posteriors (NIC 10)

• Contractes de construcció (NIC 11)

• Impost sobre beneficis (NIC 12)

• Informació financera per segments (NIC 14)

• Informació per reflectir els efectes dels canvis als preus (NIC 15)

• Propietats, planta i equip (NIC 16)

• Arrendaments (NIC 17)

• Ingressos (NIC 18)

• Prestacions als empleats (NIC 19)

• Comptabilització de les subvencions oficials i informació a
incloure als estats financers sobre ajuts oficials (NIC 20)

• Transaccions en moneda estrangera (NIC 21)

• Combinacions de negocis (NIC 22)

• Despeses financeres (NIC 23)

• Informacions a incloure als estats financers sobre parts relacio-
nades (NIC 24)

• Comptabilització i informació financera sobre plans de pensions (NIC 26)

• Estats financers consolidats i comptabilització d’inversions en
filials (NIC 27)

• Comptabilització d’inversions en empreses associades (NIC 28)

• Informació financera en economies hiperinflaccionàries (NIC 29)

• Informacions a incloure als estats financers de bancs i institu-
cions financeres similars (NIC 30)

• Informació financera d’empreses controlades conjuntament (NIC 31)

• Instruments financers: presentació i informació a incloure als
estats financers (NIC 32)

• Beneficis per acció (NiC 33)

• Estats financers intermedis (NIC 34)

• Abandonament d’operacions (NIC 35)

• Deteriorament del valor dels actius (NIC 36)

• Provisions de passiu, actius contingents i passius contingents
(NIC 37)

• Actius intangibles (NIC 38)

• Instruments financers: reconeixement i mesura (NIC 39)

• Inversions immobiliàries (NIC 40)

• Agricultura (NIC 41)

Durant el mes de juliol de 2002, l’Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC), organisme que depèn del Ministeri
d’Economia, va publicar l’informe que va elaborar una comissió
d’experts i que es titula Llibre Blanc per a la Reforma de la Comp-
tabilitat a Espanya. Aquest informe recull més de cent propostes
que pretenen adaptar la normativa espanyola a les NIC i al mateix
temps actualitzar la normativa. A partir del Llibre Blanc, l’ICAC ja
ha iniciat la reforma del Pla General de Comptabilitat per tal d’a-
daptar-lo a les NIC i s’espera que a partir del 2007 totes les
empreses espanyoles, exceptuant les empreses de dimensió
reduïda, ja hagin d’aplicar les NIC.

Per tal de resoldre els problemes apuntats anteriorment, cal que
la reforma comptable es faci:
– Eliminant de les normes comptables les alternatives que per-

meten comptabilitzar de maneres diferents una mateixa tran-
sacció. Això reduirà el marge a la comptabilitat creativa. 

– Obligant a les empreses, almenys les que cotitzen a borsa, a
introduir en els seus comptes les salvetats dels auditors, quan
aquestes puguin ser quantificades.

– Endurint les sancions als directius que facin maquillatges comp-
tables, en línia amb allò que s’ha aprovat als Estats Units amb la
Llei Sarbanes-Oxley de 2002. 

– Per altra banda, no n’hi ha prou amb millorar les normes, cal
que els organismes supervisors (ICAC, Banc d’Espanya, Direcció
General d’Assegurances, CNMV, ...) i la Justícia vigilin amb més
contundència el compliment de la legislació vigent. 

Amb aquesta reforma, hom espera que la informació comptable
sigui més fiable, comparable amb la d’empreses d’altres països, i
proporcioni dades més rellevants per a la presa de decisions.

Jordi Perramon
Professor de la Universitat Pompeu Fabra

La Comissió de Comptabilitat del Col·legi d’Economistes
de Catalunya amb la col·laboració de l’ACCID pretén anar
informant als col·legiats puntualment de les novetats que
es vagin produint. En aquests sentit, cal recordar que els
col·legiats que s’han inscrit a l’ACCID (recordeu que la ins-
cripció es gratuïta per als economistes) ja han rebut un
exemplar del llibre “Comprendre les NIC” i properament
rebran altres publicacions sobre la matèria.
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El proppassat dimarts
16 de setembre l’Hble.
Conseller de Sanitat
Xavier Pomés va inau-
gurar les activitats
anuals de la Comissió
d’Economia de la Salut

del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Després de la benvinguda del degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya,
l’Il·lustríssim Sr. Jordi Conejos, i del presi-
dent de la Comissió d’Economia de la
Salut, el Sr. Joan B. Casas, s’inicià la con-
ferència a la sala d’actes del Col·legi. 

El tema de la conferència va ésser la Nova
Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema
Sanitari (Llei 16/2003 de 28 maig). Aques-
ta Llei pretén vigilar les garanties d’accés,
equitat i qualitat del sistema sanitari a tot
el territori de l’Estat. Estableix la col·labo-
ració entre administracions públiques
sanitàries en nou àrees: prestacions,
farmàcia, professionals, investigació, sis-
temes d’informació, qualitat del sistema
sanitari, plans integrals, salut pública, i
participació de ciutadans i de professio-
nals. La Llei contempla també la creació
de l’Institut d’Informació Sanitària, l’Ob-
servatori del Sistema Nacional de Salut
(SNS), l’Agència per la Qualitat, i l’Alta
Inspecció (que juntament amb el Consell
Interterritorial es configuren com a orga-
nismes fonamentals en la cohesió de
l’SNS), encarregats de l’anàlisi i l’avalua-
ció de l’SNS.

La Llei suposa una proposta de mínims, a
partir de la qual en caldrà treballar la
interpretació, per construir un sistema
nacional de salut que permeti l’autono-
mia en l’establiment de polítiques parti-
culars dins de cada sistema regional de
salut, i alhora asseguri el nivell de desi-
gualtat justificable, entre tots els ciuta-
dans de l’Estat, a la vista de l’exercici de
competències pròpies de les diferents
autonomies. 

Paga la pena aturar-se en alguns aspectes
d’aquesta Llei. Tal i com va afirmar l’Hble.
Conseller, cal deixar de parlar d’equitats o
igualtats, per parlar de diferències justifi-
cables per la via de les distintes preferèn-
cies socials, contrastades amb l’exercici
de la deguda corresponsabilitat fiscal. El
segon aspecte a comentar és la inclusió al
redactat de l’anomenada “racionalitat en
l’ordenació de les prestacions” que es tra-
dueix en l’avaluació de l’efectivitat i cost
benefici d’aquestes i la decisió del Minis-
teri prèvia audiència del Consell Interte-
rritorial de la inclusió del finançament
públic de les prestacions. Aquestes dues
clàusules posen en risc la independència
en la gestió clínica i l’autonomia de la
sanitat catalana per definir un marc de
prestacions complementàries propi,
segons la voluntat dels ciutadans. Aques-
tes clàusules s’argumenten afirmant que
el creixement de les prestacions és el fac-
tor principal de creixement de la despesa
(un 48% del creixement interanual segons
el Ministeri). Tot i així caldria tornar a l’ar-
gumentació ja realitzada del propi esforç
fiscal o de l’eficiència en la provisió del
servei de les diferents autonomies.  

El desenvolupament d’aquesta Llei pot
portar més llum a aspectes del text que,

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

Acte d’inauguració 
del curs acadèmic 2003-2004 
de la Comissió d’Economia de la Salut

de moment, semblen envair competèn-
cies més pròpies de les autonomies, en
matèria de personal, o d’acreditació de
centres, per exemple. 

La corresponsabilitat fiscal i competencial
en matèria de sanitat, ja dèbil per altres
lleis i normes sembla que més aviat que
no s’amplia amb aquesta Llei sinó que es
pot veure reduïda. 

Cal veure aquesta Llei, no obstant, com
una oportunitat de coordinació de les
polítiques sanitàries, que hauran de fer
front a reptes comuns, com l’envelliment
de la població, l’alt cost de les noves tec-
nologies sanitàries (l’eficàcia de les quals
hauria d’ésser confrontada al seu cost), i
la investigació biomèdica, entre altres,
més que no pas com un perill de centra-
lització de competències.               

La xerrada va acabar amb un torn obert
de preguntes, a les quals l’Hble. Conseller
va contestar amb detall. Finalment, l’acte
va concloure amb una copa de cava a la
Sala de Juntes del Col·legi. 

Ivan Planas
Vicepresident de la Comissió 

d’Economia de la Salut



Guía de la fiscalidad local
Autores: Varios

Editorial: CISS

Esta nueva obra
incluye un completo
y detallado análisis
de la configuración
de cada uno de los
impuestos locales, de
las tasas y los precios
públicos, tras la
amplia reforma lleva-
da a cabo en el régi-

men de tributación local por la Ley
51/2002, así como por la nueva Ley del
Catastro Inmobiliario
Una obra cerrada con vocación enciclo-
pédica por su detallada y rigurosa estruc-
tura que propicia la explicación
pormenorizada de cada figura relacionada
con el ámbito de la imposición local. 
Con numerosos esquemas, cuadros de
información adicional y ejemplos, funda-
menta todas las opiniones de los autores
en la legislación vigente, tanto fiscal como
administrativa, así como en los pronuncia-
mientos de los tribunales y en la doctrina
administrativa a través del comentario a las
consultas de la DGCHT y de la DGT más
interesantes. 
Con un amplio anexo normativo de tex-
tos normativos básicos completamente
actualizados.

Guía del Impuesto sobre
la renta de no residentes
Autores: Néstor Carmona

Editorial: CISS

Recoge toda la infor-
mación sobre este
impuesto; la normativa
actualizada, la doctri-
na administrativa y las
sentencias del TJCE,
añadiendo comenta-
rios, ejemplos y casos
prácticos realizados
por el autor, Néstor

Carmona, que posee una amplia experien-
cia en materia de fiscalidad internacional.
Además GUIA DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE NO RESIDENTES dispone de la
información adicional necesaria para la prác-
tica del tributo mediante cuadros y tablas
o las necesarias orientaciones sobre los
aspectos de obligaciones formales y gestión
del tributo ante la Administración tributaria.
Una visión, eminentemente práctica y muy
completa, de este impuesto en la que se
analizan especialmente las novedades más
recientes.

Novetats Hemeroteca

TELFISCOM, S.L.
Viladomat, 235-237 08029 Barcelona
Tel.: 93 410 82 80 Fax: 93 410 51 98 

Parking gratuït per als col·legiats

Visiteu WWW.carrie.net

Telfiscom, S.L. - CARRIE 

ofereix a tots els col·legiats i familiars directes 

(mitjançant presentació del carnet col·legial) 

un descompte mínim garantit del 3% en les quatre

gammes de MATERIAL DE INFORMÀTICA:

Gamma Home

Gamma Professional

Gamma Advanced

Gamma Màxima

Marketing farmacéutico
Estrategias de éxito para 
los medicamentos de prescripción

Director: Emilio Atmetlla

Editorial: Gestión 2000

La necesidad de reajus-
tar el marketing tradi-
cional en un sector tan
específico como el de
los medicamentos de
receta es de la máxima
importancia. De ahí el
valor de esta obra que
cuenta con un antece-
dente del mismo título

escrito en 1996 por Emilio Atmetlla. 
Siguiendo una estructura lógica el libro se
organiza en cuatro partes: Las Bases del
Marketing Farmacéutico, Los Elementos
del Marketing Mix, Plan de Marketing y
Otros Aspectos del Marketing Farmacéuti-
co. A destacar el amplio y práctico trata-
miento dado al Plan de Marketing que se
complementa con un CD-ROM que inclu-
ye un Modelo y Tablas Auxiliares para la
confección del mismo. Dicho CD-ROM
incorpora también la legislación vigente en
promoción y publicidad del medicamento. 
Orientado a la aplicación del marketing
estratégico y táctico en la práctica cotidia-
na, desarrolla los principios teóricos, pero
fundamentalmente nos acerca a la reali-
dad del marketing de cada día, con el aval
de prestigiosas personalidades del sector. 
En opinión de Julian Zabala -  Director de
Comunicación de Farmaindustria – y
autor del prólogo, “este libro será de utili-
dad para el profesional de marketing, el
de visita médica y el de otras áreas de la
industria farmacéutica, para el profesional
de la empresa de servicios, y, en general
para el estudiante de postgrado y todas
aquellas personas interesadas en conocer
a fondo o integrarse profesionalmente en
la industria farmacéutica”.
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Agenda novembre
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 17 de novembre 16.30 h Sala 
Seminari sobre protecció de dades personals d’Actes
en despatxos professionals

• 17 de novembre 17.15 h FIATC
Comptabilitat d’empreses constructores,
immobiliàries i UTES (2a. edició)

• 18 de novembre 10.00 h 2n 6a
Execució pràctica del procés d’auditoria.
Un cas pràctic global

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

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

• 25 de novembre 18.00 h 2n 6a
Elaboració d’informes d’auditoria.
Aplicació de la nova normativa

• 26 de novembre 16.00 h Aula 2
Auditoria. Nivell III

• 27 de novembre 9.30 h
Jornada sobre la nova Llei Concursal

• 27 de novembre 16.00 h Sala 
Planificació fiscal del tancament de l’exercici 2003 d’Actes

• 18 de novembre 19.30 h Sala 
Pendent de concretar d’Actes

• 20 de novembre 19.00 h Sala 
Presentació de la “Memòria Socioeconòmica d’Actes
de Barcelona 2002”

• 25 de novembre 19.15 h Sala 
Sessió informal de casos pràctics: de Juntes
“Model de qüestionari aplicable a la fase
de tancament del treball d’auditoria de comptes”
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Tauler d'anuncis
Advocada especialitzada 

en dret internacional i comunitari
Idiomes alemany i anglès

Interessa company/a economista 
i/o fiscalista per iniciar despatx

multidisciplinar a Barcelona. 

Telèfon: 652 52 62 58
de 16 a 20 hores

Assessor fiscal-comptable
amb experiència acreditada

interessat en posar-se en contacte
amb altres professionals,

preferentment despatxos d’advocats,
per incorporar-se com a professional

autònom o realitzar
col·laboracions professionals. 

Telèfon: 93 488 28 00
Confidencial




