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El passat 8 de març va prendre possessió
la Junta de Govern integrada per:

Jordi Conejos Sancho, degà • Artur Saurí del Rio, vicedegà • Montserrat

Casanovas Ramon, secretària de la Junta de Govern • Oriol Amat i Salas, vicese-

cretari • Àngel Segarra i Ferré, tresorer • Joan B. Casas Onteniente, interventor

• Esteve Gibert Utset, vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona

• Jordi Vilalta Miquel, vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida

• Antoni Terceño Gómez, vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a

Tarragona • Joan Ràfols Esteve, vocal 1r • Joaquín Trigo Portela, vocal 2n

• Jordi Gual Solé, vocal 3r • Xavier Subirats i Alcoverro, vocal 4t • Anton Gasol

i Magriñà, vocal 5è • Pilar Soldevila i García, vocal 6è • Miquel Freire Prados,

vocal 7è • Raimon Casanellas Bassols, conseller • Joaquim Lladó Senpau, conseller
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l passat 8 de març, coincidint amb la I Assemblea de Col·legiats de l’any,

va prendre possessió la nova Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Cata-

lunya. Aquesta Junta és continuadora de l’anterior, no tant per les persones que

l’integren, ja que s’han introduït canvis necessaris per a la renovació de l’entitat,

com pel fet de tenir els mateixos principis i les mateixes línies d’actuació bàsica.

Així la nova Junta, com l’anterior, està integrada per economistes que representen

la major part de les activitats professionals que pot desenvolupar l’economista sota

dos criteris bàsics: independència i coneixement del que és i representa el Col·legi

d'Economistes de Catalunya.

Dins d’aquest Informatiu trobareu el programa de Govern que sota el lema “Per

un Col·legi de prestigi, independent i útil als col·legiats i a la societat”, l’actual

Junta de Govern s’ha marcat pel proper trienni 2004-2007.

En aquest programa la nova Junta de Govern, a més de continuar desenvolupant

i consolidant les línies d’actuació preferent de l’anterior trienni 2001-2003: la uti-

lització de les noves tecnologies com a millora dels serveis que s’ofereixen i de la

comunicació amb els col·legiats; millorar la presència en la societat del nostre

Col·legi; i continuar consolidant i millorant la prestació de serveis de qualitat als

col·legiats, s’ha marcat com a objectius per aquests nou període: la promoció acti-

va per a la incorporació del recent llicenciat en el Col·legi; el reforçament de les

comissions de treball; millorar el prestigi del Col·legi a la societat de tal manera

que sigui un punt de referència en tot allò que sigui d’interès econòmic; i poten-

ciar els aspectes innovadors tant en els serveis que s’ofereixen com en l’estimula-

ció i en la promoció de noves activitats professionals que pugui desenvolupar

l’economista.

No voldria acabar aquest apartat sense donar les gràcies pel suport que hem tin-

gut de tots els col·legiats que han conegut i recolzat la candidatura i recordar-vos

que el Col·legi d’Economistes de Catalunya està al servei dels economistes i de la

societat. 

L’actual Junta de Govern, com les anteriors, està convençuda que és mitjançant

l’increment del prestigi dels economistes, contribuir que l’anàlisi econòmica guanyi

força en el conjunt de la societat, i tenint un Col·legi de qualitat, en la prestació

de serveis, és com millor servirem a tots els economistes i a la pròpia societat.

Finalment informar-vos que la Jornada dels Economistes d’enguany, que es farà a

Barcelona el proper 11 de novembre, està pràcticament perfilada. El tema de la

Jornada és “L’economia catalana: què cal fer?”, lema en el qual volem reflectir

que les diverses sessions de treball que formaron la Jornada, faran una major

incidència en què cal fer, proposant recomanacions sobre polítiques concretes,

més que no fent una descripció de la situació i de les problemàtiques actuals.
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col·legiats amb l’obtenció dels ingressos
de forma creixent procedents dels ser-
veis prestats i d’entitats patrocinadores. 

La relació d’objectius que informen el
pressupost de l’exercici 2004 permeten
comprovar d’una banda com s’ha avançat
en el compliment de les línies d’actuació
que es marcà la nova Junta el 2001 i al
mateix temps mostren la concreció posa-
da al dia d’aquelles línies generals. Així,
de manera resumida, ens marcàvem en el
darrer pressupost:
– Reforçar la utilització de les noves tec-

nologies com a eina de treball i de comu-
nicació, dins del projecte en curs Un
Col·legi sense papers, dut a terme amb la
col·laboració del CIDEM durant el 2003.
L’objectiu serà en aquest terreny de fer
més àgil, fàcil i eficient l’intercanvi d’in-
formació, la feina i la comunicació entre
els col·legiats i entre aquests i el Col·legi.

– Impulsar la imatge de la professió i la
marca “economista”, amb actuacions en
camps com la presència dels economis-
tes en la resolució dels conflictes mer-
cantils, enquestes d’opinió sobre la
situació econòmica i la marxa del mer-
cat borsari, la continuïtat de la Jornada
dels Economistes i la participació en
diferents forums d’opinió.

– Potenciar els serveis als col·legiats, com
és el cas per exemple de la Xarxa d’E-
conomistes, aprofitant el nostre portal a
internet, la renovació d’aquest portal, la
utilització de la borsa de treball a través
d’internet, l’impuls a l’Aula d’Economia,
per tal de poder atendre les necessitats
de reciclatge i d’especialització dels
col·legiats, mantenir el servei de consul-
tes gratuïtes als diferents gabinets tèc-
nics, incrementar l’oferta d’avantatges
comercials als col·legiats i continuar la
línia de qualitat de les publicacions
Informatiu de l’Economista i Revista
Econòmica de Catalunya.

Tot i que aquests objectius concrets del
Pressupost pel 2004 confirmen prou que
l’actuació de la Junta ha estat coherent
amb els que es marcà en presentar-se a
les eleccions l’any 2001, és evident que de
demanar novament la confiança dels
col·legiats per un segon termini, aquesta
candidatura ha de refermar el promès en
aquell moment tot adaptant-ho a les
noves circumstàncies que determina el
pas del temps. Així, proposem com a
objectius del nou període pel qual aspi-
rem a governar el Col·legi els següents:
– Promoció activa per a la incorporació de

recent llicenciats. Afortunadament, hem
trencat la tendència a l’estancament en
el nombre de col·legiats, que és la millor
garantia de la potenciació del Col·legi.

– Solvència econòmica, prosseguint la patri-
monialització del Col·legi sense augment
de quotes i a través d’una curosa gestió
econòmica i la realització de serveis pels
col·legiats i rendibles econòmicament.

– Reforçament de les comissions de Treball
del Col·legi. A més de les tradicionals de
Fiscal, Comptabilitat i Auditoria, altres
comissions estan realitzant ja una nota-
ble activitat com les d’Economia Finan-
cera, Gestió del Coneixement, Medi
Ambient,.... D’altres són de creació molt
recent, l’any passat, com són la de la
Unió Europea i la d’Economia Industrial,
Localització i Innovació.

– Serveis de qualitat pel col·legiat, com els
financers, assessorament jurídic i fiscal i
assegurances. Aquest concretament
constitueix un repte pel nou mandat per
tal de donar-li l’enfocament més adient.

– Prestigi del Col·legi a la societat, de
manera que el faci punt de referència en
tot allò que sigui d’interès econòmic. La
situació actual en aquest sentit és molt
bona, però és un terreny en el qual s’hi
ha d’estar sempre vigilant, ja que el seu
manteniment exigeix d’atenció constant.

– Un Col·legi innovador. També el nostre
Col·legi té aquesta conceptuació avui,
tant entre els col·legis professionals en
general com entre els col·legis d’econo-
mistes de l’Estat, però és evident que
aquest qualificatiu reclama d’un esforç
continuat.
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Per un col·legi de prestigi, 
independent i útil als col·legiats
i a la societat

L’interès més alt

La candidatura a les eleccions del Col·legi
d’Economistes de Catalunya pel període
2004-2007 és continuadora de la Junta
anterior, tant pel que fa a les persones que
la formen, lògicament amb alguns canvis
necessaris per a la renovació de l’entitat,
com sobretot pels principis i les línies
bàsiques d’actuació dutes a terme. És una
candidatura que integra a economistes de
la major part d’activitats professionals sota
un criteri bàsic que és el de la inde-
pendència i el coneixement d’allò que és
el Col·legi d’Economistes. 

El programa electoral que vàrem proposar
pel període 2001-2004, l’hem dut a terme
en els aspectes més essencials, els quals
recordem que eren:
– Potenciar la prestació de serveis de qua-

litat per als col·legiats (Aula d’Economia,
jornades tècniques, seminaris, comis-
sions tècniques, serveis financers, borsa
de treball, assessoraments tècnics...).

– Potenciar la imatge de l’economista a la
societat i fer del Col·legi una institució
de referència en l’àmbit econòmic,
quant a la creació d’opinió i l’organitza-
ció de debats sobre l’actualitat econòmi-
ca i professional.

– Dur a terme una gestió econòmica que
combini una alta prestació de serveis als



Relació de col·legiats que han donat suport 
a la candidatura encapçalada pel Sr. Jordi Conejos

Adell Ramon, Ramon
Aguilar Llop, Andreu
Albaladejo Agut, Francesc
Albert Vila, Narcis
Alfonso Simon, Marti
Alsina Ribe, Casimir
Amat Salas, Oriol
Amat Soler, Joan
Antunez Xaus, Josep Maria
Arasa Alegre, Maria Josep
Arruga Valeri, Eduard
Artes Ferrer, Antoni De P.
Avila Morera, Carles
Baixas Xaus, Montserrat
Barrabes Carrera, Carles
Bellmas Rimbau, Narcis
Bernal Gimenez, Montserrat
Bertran Jordana, Jose
Betrian Piquet, Jesus
Blas Anglada, Eugeni
Bordonau Aluja, Mª Asuncion
Borja Sole, Luis De
Brau Hernandez, Joan Pere
Brufau Niubo, Antoni
Burgues Bassols, Lluis
Buxarrais Estrada, Vicenç
Cabre Boronat, Xavier
Cabre Puig, Xavier
Callejon Fornieles, Maria R.
Cals Guell, Joan
Calvo Calvet, Jose Luis
Camprubi Baiges, Ferran
Canals Oliva, Joan
Capellas Quintana, Montserrat
Carbonell Medrano, Jaume
Carrau Ramon, Josep M.
Casado Juan, Fernando
Casanovas Martinez, Tomas
Casanovas Parella, Ignasi
Casas Onteniente, Joan B.
Castells Llavines, Jordi
Castells Lopez, Manuel
Castells Oliveres, Antoni
Castro Lopez, Daniel
Cid Dacosta, Josep
Cintas Babot, Mª Meritxell
Clavera Monjonell, Joan
Cliville Pedros, Juan Jorge
Colom Sanmarti, Cristina
Coma Martorell, Josep Maria
Conde Berne, Luis Fernando
Conejos Sancho, Jordi
Corona Ramon, Juan Francisco
Costa Campi, M.Teresa
Crespo Turrado, M. Angels
Delsors Arasa, Manuel
Elias Boada, Joan
Espasa Arana, Jordi
Fabra Biosca, Manuel

Fabregat Muñoz, Victor
Faine Casas, Isidre
Farrero Valles, Francisco Javier
Faura Santasusana, Gemma
Fernandez Cespedes, Angela
Fernandez Mas, Jordi
Fernandez Retuerto, Inmaculada
Ferran Leg, Josep
Ferrer Junque, Xavier
Folia Maestre, Albert
Font Bosch, Pere
Formosa Prat, Feliu
Fraile Villagrasa, Miquel Angel
Freire Prados, Miguel
Gallego Jalon, Mª Rosa
Garces Pac, Rolan
Garcia Arilla, Miguel
Garcia Castellvi, Antonio
Garcia Jarque, M. Carme
Garciaconde Acuña, Daniela
Gasol Magriña, Anton
Gatnau Casañe, Ana Maria
Gener Tarres, Josep
Genesca Garrigosa, Enric
Gibert Utset, Esteve
Gil Aluja, Jaime
Gimeno Gracia, Manuel
Giralt Serra, Antoni
Gomez Lopez-Ibarra, Josep Manel
Gomez Valverde, Antonio
Goula Surinyac, Jordi
Grau Alguero, Carlos
Grau Vilella, David
Guillermo Viñeta, Salvador
Guinjoan Gabriel, Pere
Gutierrez Pascual, Heliodoro
Hermosilla Perez, Angel
Hortala Arau, Joan
Ibañez Borras, Francesc
Ibañez Romero-Giron, Luis
Ibern Molina, Jordi
Joanpere Toldra, Josep Jordi
Jou Torras, M. Merce
Juan Lopez, Enric
Juve Sanmarti, Josep
Lanaspa Gatnau, Jaume
Llado Leon, Jose Maria
Llonch Bargallo, Estefano
Lopez Mila, Enric
Lopez Parada, Jose
Luque Gala, Juan
Malapeira Gas, Jordi
Mallafre Recasens, Joan
Margalef Llebaria, Joaquim
Marin Vilanova, Jose Miguel
Marti Gasulla, Carolina
Marti Gil, Josep
Marti Pidelaserra, Jordi
Marti Queralt, Maria Merce

Martorell Rosell, Jordi
Mas Colell, Andreu
Masriera Raventos, Josep Lluis
Massaguer Melendez, Tomas
Melendez Gil, Ricard
Miret Mestre, Pere
Molina Alvarez, M. Emilia
Molins Codina, Josep
Montserrat Garrocho, Jordi
Monzon Graupera, Joaquin Andres
Moreno Negredo, Luis F.
Morillas Antolin, Andreu
Mulero Franco, Antoni
Muñoz Lorenzo, David
Muxach Maruny, Jaume
Oliveras Sobrevias, Ester
Oro Merino, Angel
Ortega Enciso, M. Asuncion
Ortiz Rovira, Enric
Ortun Rubio, Vicente
Palacin Artiga, Gerard
Palacio Cebria, Natalia
Pallares Miserachs, Joan
Pallas Foyo, Merce
Paredes Baulida, Enric
Parellada Sabata, Marti
Pascual Segarra, Nuria
Pastor Maltas, Marta
Pera Gallemi, Joan
Perez Campins, Ramon
Perez Gil, Margarita
Pes Guixa, Angel
Peyra Sala, Xavier Ignasi
Pich Rosell, Valenti
Ponce Martin, M. Pilar
Porcar Alarcon, Joaquim
Portal Luzon, Arturo
Prado Villarreal, Albert
Prats Miravitllas, Robert
Prieto Cabo, Manel-Gonçal
Puig Bastard, Pere
Puig Pla, Inmaculada
Puig Rimbau, Antoni
Puigdelloses Vila, Maria Teresa
Puigdollers Noblom, Joan-Ignasi
Pujolras Nonell, Josep
Rabaseda Tarres, Joaquim
Ramon Lozano, Miquel
Raventos Torras, Francesc
Redondo Duran, Rafael
Rente Pujol, Albert
Riera Raurell, Francesc Xavier
Rius Camps, Oriol
Roa Pujola, Miquel
Rodriguez Quesada, Maria Virtudes
Rojas Miravete, Jose I.
Romero Fernandez, Rafael
Roqueta Albert, Jordi
Ros Ombravella, Jacint

Rovira Jacquet, Guillem
Rubirola Torrent, Miquel
Ruiz Espinos, Pere
Ruiz Posino, Alex
Sabate Llach, Valenti
Sagol Gargallo, Mercedes
Salas Rodriguez, Maria Teresa
Sanchez Diaz, Maria Pilar
Sarsa Lopez, Domingo
Saubi Roca, Agusti
Sauri Del Rio, Artur
Sauri Romero, Anna
Sauri Romero, Lluis
Segarra Ferre, Angel
Segura Porta, Xavier
Sena Calabuig, Ernest
Sentis Sales, Isidre
Serra Martin, Margarida
Serra Ramoneda, Antoni
Sierra Perez, Pedro
Sirvent Besoli, Josep
Sitja Miquel, Pere
Soldevila Garcia, Pilar
Sole Colom, M. Antonia
Sole Ribo, Xavier
Suarez Casasus, Jose A.
Subirats Alcoverro, Xavier
Sudria Triay, Carles
Sulla Pascual, Jose Jorge
Tarres Cruanyes, Marc
Tarruella Caballero, M. Llanos
Teixidor Pages, Maria Lluïsa
Tellez Augusto, Estefania
Terceño Gomez, Antonio
Terradellas Llensa, Josep Maria
Torremorell Martinez, Josep Maria
Torres Robert, Eudald
Torres Torres, Teresa
Tortosa Vidal, Josep Maria
Trave Bautista, Maria Angels
Trigo Portela, Joaquin
Trilla Bellart, Carme
Trullen Thomas, Joan
Tugores Ques, Joan
Tuset Jubera, Francesc
Urgell Chao, M. Teresa
Valiente Primo, Pablo
Valles Pelegri, Antoni
Vallverdu Calafell, Josep
Verdera Batalla, Marta
Vidal Sama, Josep
Vidal Sanz, Maria Cinta
Vilalta Miquel, Jordi
Vinyals Rey, Emili
Viña Arasa, Ricard
Yubero Andres, Carlos
Zegri Diaz, Santiago
Zueras Abizanda, Joaquim
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Presentació dels membres 
de la Junta de Govern
Jordi Conejos Sancho, degà
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i graduat per l’IESE. Actualment és conseller delegat d’Agrupació Mútua. Ha estat director general
d’Indústria de la Generalitat i professor de la Universitat de Barcelona, Pompeu Fabra i Ramon Llull (ESADE). 
Ha publicat nombrosos articles sobre economia general i d’empresa i és autor de llibres sobre política regional, política industrial i factors de competitivitat. És conse-
ller de diverses societats de capital risc i d’empreses industrials i de serveis. 
Ha estat membre de la Junta del Col·legi d’Economistes de Catalunya des de l’any 1992 on ha ocupat el càrrec d’interventor (1992-95), vicedegà (1995-2001), i direc-
tor de l’Aula d’Economia (1992-1995; 1998-2001).

Artur Saurí del Rio, vicedegà
Llicenciat en Ciències Econòmiques i en Dret per la Universitat de Barcelona. Ha estat director del Servei d’Estudis i assessor econòmic de Banca Catalana i col·labo-
rador del Servei d’Estudis del BBVA. Actualment és professor associat al Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vicepresident
de la Societat Catalana d’Economia. Membre de les diverses juntes del Col·legi d’Economistes de Catalunya des de l’any 1989, en les quals ha tingut responsabilitat
sobre la Comissió d’Economia Financera, el Club de Conjuntura, la Comissió d’Unió Europea, la Comissió d’Economia Industrial, Innovació i Localització i la Jornada
dels Economistes.

Montserrat Casanovas Ramon, secretària de la Junta de Govern
Doctora en Ciències Econòmiques, analista financera, auditora de comptes i european financial advisor. Catedràtica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de la Universitat de Barcelona, de la qual ha estat vicedegana. Directora de diversos cursos de postgrau i màsters. Ha estat professora de la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Madrid, i ha impartit cursos i conferències a les universitats de: Minsk (Bielorús-
sia), Sofia (Bulgària), University of National and World Economy All Russian Distance Institute of Finance and Economics (de Sant Petersburg, Rússia), Lleida, País Basc, Vigo, així
com a un gran nombre de col·legis i associacions professionals. 
Autora de nombroses publicacions (llibres, documents i articles) de l’àrea de finances empresarials. Consellera de l’Organització d’Economistes de l’Educació, membre de
l’Institut Espanyol d’Analistes Financers, de les Comissions de Valoració d’Empresa i de la de Principis d’Organització i Sistemes de l’AECA; representant d’Espanya de la Socie-
tat Internacional de Gestió i Economia Fuzzy (SIGEF), i membre de diverses associacions (AMSE, EFPA, AEDEM). 
Ha estat vicesecretària i secretària d’anteriors juntes de govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Oriol Amat i Salas, vicesecretari
Doctor en Ciències Econòmiques. Catedràtic i director del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. També ha estat vicerector d’Economia
i Sistemes d’Informació de la UPF. Autor de diversos llibres de comptabilitat i finances, alguns dels quals han estat traduïts a l’anglès i al francès. Membre del Consell
Editorial de diverses revistes (Revista Econòmica de Catalunya, Harvard Deusto Finanzas & Contabilidad, Revista de Comptabilitat i Direcció, Universia Business Review).
Ha estat professor visitant de diverses universitats i escoles de negocis europees, americanes i de Nova Zelanda. Vicepresident de l’ACCID. Membre del ROAC i de la
Comissió de Comptabilitat de Gestió d'AECA. 
Ha estat membre d’anteriors juntes de govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb responsabilitat sobre la Comissió de Comptabilitat.

Àngel Segarra i Ferré, tresorer
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i postgraduat en Secretariat de societats i assessorament fiscal per la Fundació Abat
Oliba de Barcelona. Professionalment va treballar durant set anys en una firma multinacional d’auditoria i assessorament fiscal, i vuit anys en un despatx d’advocats
amb oficines a Barcelona i Madrid. Al 1997 va obrir el seu propi despatx a Barcelona.
Té experiència docent com a conseqüència dels nombrosos cursos que sobre temes fiscals ha impartit al Col·legi d’Economistes de Catalunya, en les universitats de
Barcelona (Fundació Bosch i Gimpera), Girona i Tarragona, i en diferents associacions professionals i empresarials, així com en seminaris impartits als seus clients.
És autor de diversos llibres sobre la Llei i el Reglament de l’impost de societats i ha publicat diferents articles sobre matèries fiscals en revistes especialitzades. Al 1999
va publicar amb Editorial Deusto El nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Joan B. Casas Onteniente, interventor
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Gestió i Perfeccionament Directiu del Sector Públic per l’Escola d’Administració Publi-
ca de Catalunya, ESADE i IESE, diplomat en cursos sobre les Comunitats Econòmiques Europees, diplomat en Alta Direcció Financera per EAE. 
És auditor de comptes, inscrit en el ROAC, membre de la institució canadenca Canadian Comprehensive Auditing Foundations. Soci fundador de la firma Faura-Casas
Auditors Consultors, SL. 
Ha estat analista financer (8 anys), ha treballat en l’Administració Pública en els màxims càrrecs administratius (5 anys), ha estat professor del Departament d’Econo-
mia de l’Empresa de la UAB d’Auditoria, Anàlisi d’Empresa i Comptabilitat Analítica (1981-1988). Ha dirigit estudis macroeconòmics sectorials, que han estat publi-
cats, per encàrrec de Sant Boi de Llobregat, Rubí i Badalona i de la comarca del Vallès Occidental. 
Ha impartit classes i conferències a diverses institucions professionals. Ha publicat articles sobre temes empresarials i és autor del llibre Direcció i estratègia. 
Ha estat membre d’anteriors juntes de govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, essent president de la Comissió d’Economia de la Salut i director de l’Aula
d’Economia.
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Esteve Gibert Utset, vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, professor Mercantil i diplomat en estudis avançats en Matemàtica aplicada a la Comptabilitat i a l'Empresa, pel
Departament d’Economia de la Universitat de Girona.
Professor titular de l’Escola de Turisme “Ferran Agullo” de Girona (1978-1995) i professor de l’Escola de Gestió Empresarial de Girona (1987-1993).
Economista en exercici de la professió lliure per compte pròpia des de l’any 1983. Auditor de Comptes i soci director de la societat d’auditoria 
“G & F AUDITORS”.
Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes, del Registre d’Economistes Auditors, del Registre d’Economistes Assessors Fiscals i del Registre d’Economistes
Forenses.
Ha participat activament en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, especialment a la seu de Girona on ha estat membre de la seva Junta de Govern (1984) vocal pre-
sident del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona des de 1988 fins al 1992 i a partir del 1999 és vocal del Comitè Directiu de la Secció del Registre d’Econo-
mistes Auditors de Catalunya.

Jordi Vilalta Miquel, vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona l’any 1978, membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), de l’Institut
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), del Registre d’Economistes Auditors (REA), del Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF). 
Soci d’“EADE-Equip Assessor” on exerceix com a consultor d’empreses en temes financers i tributaris. Soci d’AUDIEQUIP, SL, empresa dedicada a treballs d’auditoria.
Professor de la Universitat de Lleida, Facultat de Dret i Economia, en el Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals, a l’Àrea
de Coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat. Ha estat des de l’any 1995 membre d’anteriors juntes de govern com a vocal president del Col·legi d'Econo-
mistes de Catalunya a Lleida.

Antoni Terceño Gómez, vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Tarragona
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Universitat d’Economia Financera a la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili. Ha estat vicerector d’aquesta Universitat i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Autor o coautor de llibres, articles a revistes científiques i comunicacions a congressos nacionals i internacionals sobre: matemàtiques empresarials i financeres, anàli-
si d’operacions financeres i actuarials, rendibilitat financerofiscal, selecció de carteres, anàlisi empresarial en un ambient d’incertesa. Membre dels comitès científic i
de redacció de publicacions nacionals i internacionals. Membre del comitè científic i organitzador de diferents congressos tant nacionals com internacionals. 
Ha impartit cursos i seminaris a diferents universitats de l'Estat i de països com: Argentina, Mèxic, Cuba, Bielorússia, França, Romania...
Membre de l’anterior Junta de Govern com a vocal president del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Tarragona.

Joan Ràfols Esteve, vocal 1r
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estudis de Housing Market Analisis en el Departament d’Habitatge i Desenvolupament Urbà
d’Estats Units. Economia Urbana a Harvard University. 
Ha estat desenvolupant la seva tasca al Ministerio de la Vivienda. Ha estat director gerent de la Cambra de Contractistes d’Obres Públiques de Catalunya. Director
general d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Conseller de l’Institut Català del Sòl. President d’ADIGSA. Conseller delegat de “Vertix”, SA. Direc-
tor general adjunt d’Immobiliària Colonial SA, del grup “La Caixa”. 
En l’actualitat és consultor en matèria d’Urbanisme i Habitatge. President de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Conseller de Landscape Grup
Immobiliari del Banc Sabadell. Director d’Economia i Projeccions Urbanes, SL. 
Ha estat director del Màster de Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries de la Universitat Politècnica de Madrid a Barcelona (1989-1993), membre del Comitè
d’Experts sobre Política d’Habitatge, creat pel MOPT (1991-1992). Actualment és membre del Patronat de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (des
de 1989), membre del Consell Rector de la Fundació de l’Institut d’Educació Contínua, IDEC de la Universitat Pompeu Fabra (des de 1994). Autor de nombrosos tre-
balls i publicacions sobre la indústria de la construcció, habitatge i urbanisme. 
Membre de l’anterior Junta de Govern com a vocal del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Joaquín Trigo Portela, vocal 2n
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i diplomat en Gestió d’Empreses i Tecnologia pel Massachusetts Institute of Technology
i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Director executiu i director del Departament d’Economia de Fomento del Trabajo Nacional. Professor titular de Fonaments d’Anàlisi i Econòmica de la Universitat de
Barcelona.
És membre de l’Instituto Español de Analistas de Inversiones, del Consejo del Instituto de Estudios Económicos, vicepresident de la Societat d’Estudis Econòmics, i
membre del Consejo Asesor de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales.
Ha estat comptador del Ministeri d’Economia i Hisenda (tres anys), consultor independent (quatre anys), director del servei d’estudis en un banc nacional, director del
departament de riscos en un banc estranger i vocal d’anteriors juntes de govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Ha publicat 18 llibres d’economia, 40 monografies i capítols de llibres, 28 articles en revistes tècniques i nombrosos articles en la premsa econòmica.

Jordi Gual Solé, vocal 3r
Professor ordinari de l’IESE, director del Departament d’Economia i director acadèmic del centre SPSP (Sector Públic Sector Privat). Doctor en Economia per la Univer-
sitat de Califòrnia, Berkeley i ha estat conseller econòmic a la Direcció General d’Assumptes Econòmics i Financers, Comissió Europea a Brussel·les (1994-96) i Visiting
Professor a la Universitat de Califòrnia, Berkeley (2000). Des de 1989 és Research Fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR, Londres) i investigador asso-
ciat de l’Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC, Barcelona). És també membre de l’Economic Advisory Group de la DG de Competència, Comissió Europea). 
És autor de nombrosos llibres i articles de temes d’economia industrial, integració europea, creació d’ocupació i sistema bancari. Entre els seus llibres més recents cal esmen-
tar Building a Dynamic Europe (2004), Estrategias Empresariales en Telecomunicaciones e Internet (2001), Catalunya dins l’Europa de l’euro (1999), Job Creation: The role
of labor market institutions (1998) i Liberalization of network industries: conflicting priorities. Telecommunications in Europe (CEPR, 1998). Ha estat consultor de grans
empreses industrials i financeres, així com de nombroses fundacions i organismes internacionals. Va ésser guardonat amb l’European Investment Bank 1999 Prize.
Vocal de l’anterior Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
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Xavier Subirats i Alcoverro, vocal 4t
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Postgrau en Perfeccionament Directiu per l’IESE.
Economista assessor fiscal. Soci director d’Amsel Assessors.
Conseller independent del Consell de Govern de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
Membre del Consell Assessor de la Fundació Tecnocampus.
Ha col·laborat activament en el Col·legi d’Economistes de Catalunya com a coordinador del Grup de Treball d’Economia del Coneixement.

Anton Gasol i Magriñà, vocal 5è
Llicenciat per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona i té el títol de suficiència investigadora per a l’obtenció del títol de doc-
tor en Economia. És també, màster en assegurances per l‘INESE i diplomat en Comunitats Europees.
Actualment treballa a l’àrea d’anàlisi i seguiment del risc de “la Caixa”. La seva trajectòria en aquesta entitat s’ha desenvolupat en diversos llocs de treball: oficines,
crèdits, formació professional, economista per oposició del Servei d’Estudis, cap del Departament de Comptabilitat Analítica, cap de la Secretaria Tècnica de Control
i cap de Control de Gestió i Estudis e-business entre altres.
Ha participat en la redacció del Llibre blanc sobre la repercussió a Catalunya de l’adhesió d’Espanya a la CEE, de l’Institut d’Investigacions Econòmiques de la Generalitat
de Catalunya i té diverses publicacions i articles relacionats amb el sistema financer. És, també, articulista d’economia en publicacions de caràcter professional. Ha estat
conferenciant en institucions com IIR (Institute for International Research), ICT (Institut Català de Tecnologia).
Ha estat professor d’ISEA (Institut Superior d’Economia Aplicada) i ha donat classes de 3r cicle a la UAB, “Política monetària i financera” i a la Universitat Pompeu
Fabra, a INESFI, a l’escola de formació professional de “la Caixa”, Universitat Catalana d’Estiu, entre altres.
Ha estat vicepresident i president de la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya i és membre de la Societat Catalana d’Economia i membre de la Junta
Rectora de l’Associació de Personal de “la Caixa”. Ha estat conseller en la darrera Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Pilar Soldevila i García, vocal 6è
Doctora en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Pro-
fessora de Comptabilitat i Control de Gestió en el Departament d’Economia i Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra. Coor-
dinadora de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID). Directora de la Comissió de Comptabilitat de Gestió d’ACCID. Component de la Comissió de Comptabilitat
de Gestió d’AECA i membre de l’equip d’investigació Imaccev de la Universitat de València.
Consultora, ha estat directora financera del grup Focus i auditora amb l’auditor Joan Roca i Alibés.

Miquel Freire Prados, vocal 7è
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, postgrau en Gestió / Direcció Financera per la Universitat de Barcelona, màster en Administració
Pública per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, màster in Business Administration-MBA- per l’ESADE, diplomat en Alta Direcció Financera per l’EAE.
Durant tres anys ha treballat en auditoria. Des de fa més de deu anys treballa al Grup Novartis, multinacional suïssa del sector farmacèutic, en l’actualitat com a respon-
sable de Finances. Imparteix classes i conferències en escoles d’alta direcció empresarial i altres institucions de l’àmbit econòmic.
Ha publicat articles sobre temes d’empresa. Professor i director de l’àrea de Gestió d’empreses de l’Aula d’Economia del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Acre-
ditat com a gestor de projectes de millora Six Sigma a nivell internacional. Membre del Comitè Europeu de “Best Practices” del Grup Novartis. Integrant de grups de
treball a nivell internacional. (Balanced Scorecard, Corporate Governance, Benchmarking,...) Ha obtingut el reconeixement com a millor equip de Finances mundial
del Grup Novartis (Novartis Finance Award 2002).

Raimon Casanellas Bassols, conseller
Llicenciat en Ciències Econòmiques. Exerceix com a consultor d’empreses des de 1978, i actualment és director d’un despatx professional. Auditor inscrit al ROAC i
membre del REA i del REAF. 
Ha participat en anteriors juntes de govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya i ha estat el seu representant en el Comitè de Normativa i Ètica Professional i amb
responsabilitat en l’àrea d’exercici lliure. Ha estat interventor i tresorer en les darreres juntes de govern del Col·legi. Actualment és membre del Consell Directiu del
REFOR (Registro de Economistas Forenses)

Joaquim Lladó Senpau, conseller
Llicenciat en Ciències Econòmiques, Enginyer Tècnic Industrial, diplomat en Enginyeria Ambiental, auditor jurat de comptes, diplomat en Auditoria Financera i Engi-
nyer acreditat en Prevenció de Riscos Laborals en l’especialitat de Seguretat en el Treball.
Economista en exercici lliure des de 1978 en les àrees d'auditoria, consultoria, assessorament tributari i financer, actuacions judicials, valoració d’empreses i parts d’em-
presa, fusió i escissió d’empreses. Auditor intern de Fira de Barcelona (1983-1987).
Activitat professional com Enginyer Tècnic Industrial, en exercici lliure des de 1968 en projectes i direcció d’instal·lacions industrials en general, amb col·laboracions per a l’Adminis-
tració en diversos projectes i direcció d’instal·lacions elèctriques i d’aire condicionat, mesures correctores i mesures de prevenció, a més de plans d’emergència de diverses dependèn-
cies del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i és assessor tècnic de la Biblioteca de Catalunya.
Membre de les comissions d’Assessors Fiscals i Auditoria, REA Catalunya. Conseller de la Junta de Govern del Col·legi des de maig del 2003. Membre del Registre d’E-
conomistes Auditors, del Registre d’Economistes Assessors Fiscals, soci numerari de l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses (AECA). Mem-
bre del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya i membre del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Catalunya on ha participat diversos anys en la Junta de Govern.
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Notícies Signatura d’un conveni
amb l’Institut Municipal
d’Hisenda de l’Ajuntament
de Barcelona per tal de
facilitar els tràmits 
als col·legiats

El passat 16 de març el degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, Sr. Jordi Cone-
jos, va signar un acord de col·laboració
entre l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi
d’Economistes de Catalunya. Per part de
l’Ajuntament de Barcelona el van signar, la
Sra. Montserrat Ballarín, regidora d’Hisenda
i presidenta de l’Institut Municipal de l’Ajun-
tament de Barcelona, que fou assistida per
la Sra. Paloma González i Sanz, secretària
delegada de l’Institut Municipal d’Hisenda.
Aquest acord permetrà als col·legiats o
societats registrades que s’hi adhereixin,
la facilitació de la gestió de les taxes i dels
tributs municipals, i evitar els seus des-
plaçaments innecessaris a les oficines i
minorar els costos de gestió. Per una altra
banda l’Institut Municipal d’Hisenda de
l’Ajuntament de Barcelona establirà canals
especials d’atenció al col·legiat adherit.
Els tràmits que es poden fer per mitjans
telemàtics són en l’actualitat:
– Estimacions de l’Impost sobre l’incre-

ment del valor dels terrenys de naturale-
sa urbana.

– Autoliquidacions de l’Impost sobre l’in-
crement del valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana.

– Canvis de titularitat de l’Impost sobre
béns immobles.

– Pagaments de tributs, multes i preus públics.
– Domiciliació de futurs pagaments.
– Canvi de domicili fiscal o d’adreça de

notificacions.
– Duplicats de rebuts de padró.
– Notificació del deute pendent en executiva.
– Certificats negatius de deute.
– Certificats negatius sobre titularitat de béns

i drets en les bases de dades tributàries.
– Certificats de pagament.
– Rectificació d’errors.
– Sol·licitud de cites a l’Institut Municipal

d’Hisenda de Barcelona.
– Fraccionaments/ajornaments.
– Sol·licitud d’impresos d’autoliquidació-alta de

l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Avanç del programa 
de la Jornada dels Economistes 2004

L’11 de novembre d’enguany tindrà lloc a Barcelona a l’Hotel Fira Pala-
ce, la Jornada dels Economistes 2004, que en la IX edició, durà per títol
“L’economia catalana: què cal fer?”. El programa de la Jornada preveu
la realització simultània de setze sessions de treball, 8 al matí i 8 a la tarda.

Igual que en altres edicions, la Jornada també estarà present el dia 4
de novembre a les seus territorials del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya de Tarragona, Lleida i Girona, amb unes sessions organitzades

conjuntament amb les respectives universitats.

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

Qualificació de les persones: És adequada la formació dels catalans per la feina
que han de desenvolupar? Què cal modificar de la formació a Catalunya?
Coordinador: Sr. Àngel Hermosilla, economista

El comerç: competència, competitivitat i cohesió social
Coordinador: Sr. Marçal Tarragó, economista

La innovació a Catalunya: què cal fer?
Coordinador: Sr. Xavier López, director general de Fundació ASCAM

Fiscalitat. Mesures fiscals per incentivar l’economia catalana
Coordinador: Sr. Josep Manel Cid, economista assessor fiscal

Política migratòria. La immigració en l’economia catalana: impactes econòmics;
la immigració i les necessitats de creixement de l’economia
Coordinadora: Sra. Maria Antonia Mones, directora general de Programació Econòmica

Model productiu. Quin ha de ser? Quin pot ser el model productiu català
per als propers anys?
Coordinador: Sr. Ferran Lemus, conseller delegat d’Highgrowtch

El finançament de les infraestructures necessàries per a Catalunya
Coordinador: Sr. Joan Ignasi Puigdollers, president conseller delegat de Gestió 
d’Infrastructures, SA (GISA)

Estratègies compartides per vertebrar l’Arc Mediterrani
Coordinador: Sr.Albert Roca, director d’estudis de Pimec-Sefes

Comptabilitat. Darreres novetats en les NIC
Coordinadora: Sra. Soledad Moya, professora de la Universitat Pompeu Fabra

La internacionalització de l'empresa catalana. Una aposta de futur
Coordinador: Sr. Joan Canals, conseller delegat de Pulligan Internacional SA

La marca, un actiu intangible clau per a la internacionalització de l’empresa
catalana
Coordinador: Sr.Miquel Otero, secretari general d’AMRE (Asociación Española de Marcas
Renombradas Españolas)

Quin finançament ha de tenir la Generalitat de Catalunya?
Coordinadora: Sra.Núria Bosch, catedràtica d’Hisenda Pública de la UB

Tecnologia i coneixement com a motors de l’economia
Coordinador: Sr. Juan José Rodríguez, soci d’Xpertia Solutions

Financer. L’economia catalana té els mitjans de finançament adients?
Coordinador: Sr. Josep Molins, economista expert en temes financers

Nous reptes de la demografia: envelliment i protecció social de la dependència
Coordinador: Sr. Guillem López-Casasnovas, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra

Jornada dels econom
istes 2004
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El 14 de juliol de 2003 es va celebrar la
reunió constituent de la Comissió d'Eco-
nomia Industrial, Innovació i Localització
(CEIIL), la creació de la qual fou aprovada
per la Junta de Govern del Col·legi. Artur
Saurí, vicedegà del Col·legi, és el president
de la CEIIL i Maria Callejón, catedràtica
d’Economia Aplicada de la Universitat de
Barcelona, n’és la vicepresidenta. L’objec-
tiu principal de la Comissió és esdevenir
un fòrum per a l’encontre dels acadèmics
i experts en l’àmbit de l’organització indus-
trial, l’economia de la innovació i la loca-
lització de l’activitat productiva. Es pretén
que per mitjà dels seus membres hi siguin
presents les diverses universitats i institu-
cions de recerca, tant públiques com pri-
vades, de Catalunya. 

El passat mes d’octubre la CEIIL va iniciar
la seva activitat efectiva. Aquesta activitat
es concreta essencialment en l’organitza-
ció de reunions de treball sobre els diver-
sos temes que se circumscriuen a l’àmbit
d’interès dels membres de la Comissió. La
dinàmica de les reunions consisteix en la
presentació d’un treball de recerca realit-
zat per alguns dels membres de la Comis-
sió i la seva posterior discussió amb la resta
de membres. Inicien aquesta discussió dos
comentaristes experts que han estudiat
amb detall el treball de recerca que es pre-
senta, per tal de focalitzar la discussió en
aquells aspectes més destacats dels treballs.

En les reunions de la Comissió no es pre-
tén tan sols la discussió dels aspectes
metodològics de la recerca, sinó el debat
entorn les qüestions que el treball plante-
ja i les conclusions que formula. Amb
aquest format, la CEIIL vol facilitar la inte-
racció entre els economistes que s’atan-
sen a l’economia industrial, la innovació i
la localització des de perspectives analíti-
ques diverses.

La Comissió d'Economia Industrial, 
Innovació i Localització inicia la seva activitat

D’ençà l’inici del curs, la Comissió ja ha rea-
litzat tres reunions de treball centrades en
diversos temes que són d’especial interès,
tant per la seva actualitat com per la seva
rellevància. El 20 d’octubre la CEIIL va abor-
dar la problemàtica dels determinants de la
productivitat i de la innovació a les regions
europees. Es varen presentar dos treballs:
Explaining the distribution of manufactu-
ring productivity in the EU regions presentat
per Enrique López Bazo i Spatial distribu-
tion of innovation in European Regions pre-
sentat per Rosina Moreno, ambdós de la
Universitat de Barcelona (UB). Isabel Busom,
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), i Walter García-Fontes, de la Uni-
versitat Pompeu Fabra (UPF), en varen ser
els comentaristes. La reunió del passat 15 de
desembre va consistir en la presentació de
l’informe L’estat del sistema de la R+D+I a
Catalunya i Espanya. Una diagnosi realitzada
per Isabel Busom, que va suscitar una inte-
ressant discussió sobre la despesa en recer-
ca i desenvolupament a Catalunya iniciada
per Raimon Albiol, director d’Innovació Tec-
nològica del CIDEM, i Jose García Quevedo,
de la UB. La tercera i darrera reunió de tre-
ball de la CEIIL, celebrada el proppassat 16
de febrer, es va centrar en el treball presen-
tat pel professor de la UPF Antonio Cabra-
les Corporate downsizing to rebuild team
spirit, per al qual Benito Arruñada i Xavier
Martínez Giralt, de la UPF i de la UAB res-
pectivament, varen ser els comentaristes.
La qüestió plantejada al treball presentat
és la possibilitat que les decisions de redi-
mensionar l’empresa responguin a raons
estratègiques relatives a la cohesió interna
dels grups humans implicats. La Comissió,
doncs, ha dut a terme fins al moment una
intensa i profitosa activitat que continuarà
amb noves reunions de treball; per al
seguiment de la qual tota la informació 
al respecte serà accessible a la pàgina web
del Col·legi d’Economistes.

Quotes col·legials
Et recordem les diferents quotes especials que aplica el nostre Col·legi, segons la situació personal i/o fami-
liar del col·legiat.

Tots aquells recent llicenciats que s’incorporin al Col·legi gaudiran d’importants descomptes els cinc
primers anys de col·legiació (han de ser llicenciatures obtingudes durant l’any en curs o l’anterior).

Els col·legiats que es trobin en situació d’atur poden sol·licitar una reducció de quota durant aquest període,
han de presentar a la secretaria del Col·legi una fotocòpia de la targeta de renovació de Treball de la Generalitat.

També s’ha cregut oportú que aquells col·legiats que han passat a la situació de jubilats, gaudeixin de tots els serveis i avan-
tatges del Col·legi sense pagar quota (només han de presentar una fotocòpia del certificat o notificació de la Seguretat Social).

D’altra banda, atès que hi ha moltes famílies amb més de un membre col·legiat o bé llicenciat, s’ha creat una quota familiar amb dife-
rents descomptes segons el nombre de membres col·legiats d’una mateixa família (només cal residir en un mateix domicili perquè
rebran un únic exemplar dels diferents enviaments del Col·legi).

– Informació sobre el contingut dels docu-
ments emesos per l’Institut Municipal
d’Hisenda de Barcelona.

– Altres que en el futur s’incorporin prèvia
comunicació de l’Institut Municipal d’Hi-
senda de Barcelona al Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

Els col·legiats o societats registrades que
desitgin adherir-se en aquest conveni
hauran de complir els requisits següents:
– Tenir la representació suficient dels con-

tribuents quan actuïn en nom d’ells en els
termes establerts a l’article 43 de la Llei
general tributària i en l’article 32 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

La Hisenda Municipal podrà instar-los, en
qualsevol moment, l’acreditació de la seva
representació.
– Complir els requisits que pel tractament

automatitzat de dades de caràcter perso-
nal s’exigeix en la normativa vigent i, en
particular, a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.

En qualsevol cas, l’accés a la informació
estarà subjecta a allò disposat als articles
113 de la Llei general tributària i 18 de la
Llei de drets i garanties dels contribuents.
– Signar el document individualitzat d’ad-

hesió a l’acord, que trobareu a la pàgina
web del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya http://www.coleconomistes.com.

– Els empleats i col·laboradors dels col·legiats
hauran de signar el document en virtut del
qual manifesten que són coneixedors de
les normes que protegeixen la informa-
ció reservada dels seus representats.

Finalment us informo que el proper 18 de
maig a les 19 hores està previst un acte en
què professionals de l’Institut Municipal
d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona,
ens exposaran la mecànica i els avantatges
d’adherir-se aquest conveni.



L’economia catalana torna a presentar
xifres de creixement notables en el
2003. Quines són les previsions del
departament de cara al 2004?
Les previsions del Govern són que l’eco-
nomia catalana creixi un 2,8% aquest any
2004. Amb una demanda interna robusta,
també del 2,8%, ens tornarem a situar per
sobre de la mitjana europea. Segons les
previsions, creixerem entorn d’un 1,1
punts per sobre de la zona euro. La nos-
tra economia, doncs, gaudeix de bona
salut ja que, a més, les nostres previsions
estimen que continuarem creant ocupació
neta: la creació de llocs de treball aug-
mentarà el 2004 un 1,8%. D’altra banda,
pensem que es reforçarà encara més la
nostra taxa d’obertura i que les exporta-
cions catalanes incrementaran un 8%, 1,3
punts per sobre de les espanyoles. 

Algunes veus critiquen el fet que el
model econòmic estigui cada cop més
basat en el turisme i la construcció. Li
preocupa el fenomen de la deslocalit-
zació en el sector industrial?
En un món globalitzat, sense aranzels i
amb una implantació intensa de les tec-
nologies de la comunicació, les produc-
cions s’internacionalitzen. Des del punt de
vista estrictament econòmic, les deslocalit-

zacions són inevitables. En l’àmbit dels
costos laborals baixos, Catalunya mai serà
competitiva amb els països de l’Est o, per
descomptat, amb Xina. Nosaltres no serem
competitius en el treball precari i poc qua-
lificat. Catalunya ha de ser competitiva en
les produccions d’alt valor afegit. I això
vol dir invertir en investigació i desenvo-
lupament, comercialitzar productes inno-
vadors i de qualitat, i tenir un capital
humà altament format i capaç de fer front
a les exigències productives del segle XXI.
Les multinacionals no han d’instal·lar-se a
Catalunya perquè aquí els costos laborals
són més baixos. Han de venir perquè som
capaços d’oferir-los un entorn favorable 
a l’activitat empresarial i una mà d’obra
qualificada. 

Creu que la resposta que s’ha donat en
crisis com les de Philips o Samsung ha
estat l’adequada? Es pot reclamar a
aquestes empreses el retorn de les aju-
des rebudes?
El procés de tancament d’empreses no és
dolent, en si mateix, si alhora se n’obren
de noves i de més competitives. Les
empreses s’instal·len allà on són competi-
tives. Durant un temps, Catalunya era
molt atractiva per a les empreses per la
competitivitat dels costos de producció
però, com he dit, ens hem d’anar acostu-
mant a què això s’ha acabat. Durant anys,
calia atreure determinades empreses
fomentant amb ajuts la seva instal·lació a
Catalunya. I sens dubte que aquestes
empreses també han contribuït al desen-
volupament econòmic del país. Com
menys factors d’atracció naturals té un
país, més ajudes ha de donar. D’ajudes
n’hi ha a tot arreu. De fet, són una inver-
sió. I com tota inversió, s’ha de valorar en
funció dels resultats.

Com pot lluitar l’economia catalana
per no deixar de ser competitiva en el
sector industrial?
Fa poques setmanes, des del consens amb
els sindicats i les organitzacions empresa-

rials, el Govern va impulsar una Declara-
ció per a un Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocu-
pació i la competitivitat de l’economia
catalana. Aquesta ha de ser una eina clau
per transformar el nostre model econò-
mic. Catalunya té una revolució pendent,
la de la productivitat. Amb aquest acord
pretenem impulsar mesures concretes per
millorar la competitivitat de les nostres
empreses i fer, així, que els béns i serveis
que exportem siguin més competitius. Per
això cal invertir en I+D; construir sense
demora les infraestructures més urgents
que ens han de connectar amb Europa i
amb la riba mediterrània; millorar la qua-
litat de la formació que donem als nostres
joves, tant la formació professional, com
la universitària; crear un entorn favorable
a l’activitat empresarial posant a disposi-
ció de les empreses sistemes de finança-
ment que els permetin créixer i desen-
volupar el seus projectes d’innovació;
fomentar la cultura emprenedora i desen-
volupar xarxes d’excel·lència i coneixement
en estret contacte amb les necessitats
empresarials; i, per descomptat, treballar
per un sistema de prestacions socials que
eviti l’exclusió. 

Respecte a la vivenda, la majoria de
les comunitats autònomes han utilit-
zat les seves competències en matè-
ria fiscal per aplicar-hi deduccions,
una fórmula que ara es posa en
entredit des d’alguns àmbits. Està a
favor de les deduccions que s’apli-
quen actualment?
Crec que la millor política d’habitatge i la
més eficaç no són els beneficis fiscals per
la compra, sinó mitjançant programes de
promoció d’habitatge de lloguer. Ara bé,
dit això, caldrà fer dues puntualitzacions.
Primer, l’increment de preus en el sector
de la construcció no es pot atribuir només
a les deduccions de què gaudeixen les
famílies en la compra del seu habitatge.
N’és més responsable, en la meva opinió,
la compra especulativa, la manca de sòl
edificable i molts altres factors. I segona,
al nostre país la principal inversió que fa
una família al llarg de tota la seva vida és,
moltes vegades, en l’adquisició del seu
habitatge. Hi dediquen molts recursos i
esforços i és important que tinguin un cert
suport per part del Govern. Però la políti-
ca d’habitatge es pot dissenyar des de
molts àmbits i no només amb deduccions.
L’accés a l’habitatge per a una part impor-
tant de la nostra societat, els joves, és un
problema i greu. És una qüestió que els
condiciona tot un seguit de decisions
importants en la seva vida. Des del
Govern català pensem que és important
facilitar-los aquest accés i ja estem treba-
llant en mesures concretes en aquest
camp, com l’ajut pel pagament del lloguer
a joves entre 25 i 32 anys. 
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Gent de casa

Antoni Castells
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i catedràtic d'Hisenda Públi-
ca, Antoni Castells s'enfronta al repte de gestionar les finances de la Generali-
tat i obtenir un nou sistema de finançament. Des de fa quatre mesos ocupa el
despatx de conseller d'Economia i ja té l'encàrrec de retallar en un 2% la des-
pesa corrent de la Generalitat.



Hi ha risc, com es proclama des de les
files del PSOE, que esclati la bombolla
immobiliària?
És cert que la construcció ha estat el motor
principal de l’economia espanyola i catala-
na en els darrers anys i que aquest sector
té un pes molt important en el nostre PIB.
Ara bé, si som capaços de potenciar polí-
tiques públiques per resoldre el problema
de l’habitatge i intervenir en l’oferta (cons-
truint habitatges de protecció oficial o ofe-
rint incentius perquè els propietaris
col·loquin al mercat els pisos buits), la
bombolla immobiliària es controlarà. D’a-
questa manera, el pes de la construcció
mantindrà un lloc important en el nostre
PIB, però no central, com passa ara. 

El seu Departament prepara una audi-
toria sobre els comptes de l’anterior
Govern. Què s’espera?
Efectivament, el Govern ha posat en marxa
un informe economicofinancer sobre la
situació dels comptes de la Generalitat a 31
de desembre del 2003. Les dades de què
disposo em permeten dir que la situació és
preocupant però no alarmant, i que dispo-
sarem d’un marge estret per al Pressupost
del 2004, que haurà de ser bàsicament de
contenció. Ara bé, no voldria parlar d’a-
quest tema sense tenir tots els elements per
fer-ne una anàlisi més rigorosa. Les xifres
parcials són això, parcials i no les podem
utilitzar per construir la imatge de conjunt
que només ens donarà l’Informe que hem
encarregat i que presentarem properament
al Govern i al Parlament.

S’han de presentar també els pressu-
postos de cara al pròxim exercici fis-
cal. Hi haurà augment de la pressió
fiscal? En quin punt està la creació de
l’Agència Tributària catalana?
És evident que els Pressupostos seran uns
pressupostos de contenció, adaptats a la situa-
ció. Hi ha molta despesa ja compromesa i
plans plurianuals als que haurem de fer front.
Però, alhora, han de ser uns Pressupostos

que facin front als projectes que el Govern
s’ha plantejat perquè aquest és el compro-
mís que hem adquirit amb els ciutadans de
Catalunya. Els Pressupostos són la principal
eina que té un govern per posar en pràctica
el seu programa de legislatura. En aquest sen-
tit, sí que puc anunciar que a través dels Pres-
supostos potenciarem les polítiques socials,
les infrastructures i les polítiques imprescin-
dibles per impulsar la competitivitat del país.
Pel que fa a l’Agència Tributaria catalana,
aquest és un dels principals punts de la
proposta que farà el Govern de Catalunya
a l’hora d’abordar la reforma del sistema
de finançament.

És possible rebaixar impostos a Cata-
lunya?
El marge que tenim és limitat, però algun
canvi hi haurà. Es tracta que la càrrega
fiscal es distribueixi de forma equitativa, i
que els impostos serveixin per finançar uns
serveis públics de qualitat. Per això, per
exemple, estem estudiant reformar l’impost
de Successions i Donacions. Segons les pri-
meres estimacions que hem fet, amb alguns
canvis en la seva configuració, podria dei-
xar-lo de pagar un 80% dels contribuents
i la recaptació no es reduiria més d’un 7%. 

El Govern central ha criticat el fet que
les comunitats autònomes s’han allu-
nyat del dèficit zero, que en el conjunt
de l’Estat només s’ha pogut aconseguir
pel superàvit de la Seguretat Social.
Quin dèficit és assumible per Catalunya?
El Govern del PP ha fet una interpretació
dogmàtica i fonamentalista de l’estabilitat
pressupostària, que encorseta les finances
del conjunt de les administracions públi-
ques (i, per tant, perjudica l’estabilitat) més
enllà del que preveu el Pacte d’Estabilitat
i Creixement de la UE. Crec que el plante-
jament correcte és perseguir un objectiu
d’equilibri al conjunt del cicle, entenent que
al llarg d’aquest cicle hi haurà d’haver anys
amb dèficit i anys amb superàvit. El Govern
de Catalunya serà conseqüent amb aquest

plantejament, i concretarem la forma preci-
sa d’aplicar-lo a partir de l’informe econo-
micofinancer que presentarem a mitjans de
maig, i dels Pressupostos per a l’any 2004.

Com a catedràtic d’Hisenda Pública, ha
estat molts anys donant classes a mol-
tes generacions de joves economistes.
Quin és el nivell dels economistes que
surten de les universitats catalanes?
Crec que actualment el nivell acadèmic de
les universitats catalanes és força alt, en
general. Les universitats catalanes han fet
una gran evolució. Les facultats d’econòmi-
ques, en particular, han de ser conscients
que la seva evolució ha de ser paral·lela a
la de la societat, ja que si no estarien for-
mant uns tècnics molt bons però amb poca
sortida professional. En aquests moments
tenim centres de molt alt nivell, tant en
docència com en recerca, som una referèn-
cia internacional. Ara bé, sempre hem de
tenir l’ambició d’anar més enllà. Per ser una
regió econòmica capdaventera ens fan falta
centres universitaris de primera divisió.

Quin creu que ha de ser el paper del
Col·legi en la societat actual ?
El Col·legi d’Economistes ha d’aspirar a ser
una de les veus més actives i escoltades de
la societat en temes econòmics. I, a més, ha
de representar eficaçment els interessos cor-
poratius dels seus associats. Des de la seva
posició com a representant dels economis-
tes de Catalunya, hauria de ser el generador
de debats intel·lectuals en l’àmbit econòmic,
fent-se ressò dels grans problemes que es
plantegen a la societat en aquest camp i
establint un diàleg permanent amb els ciuta-
dans i les institucions. Cal posar a disposició
de la societat catalana el potencial intel·lec-
tual de les persones que integren el Col·legi,
i la seva capacitat de convocatòria, per
avançar-se als grans reptes de futur obrint
el debat, liderant el diàleg i aportant idees.

Claudi Pérez
Periodista
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO 
(BOE 08-03-2004) [LE102757]
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

IRPF / SOCIEDADES

CONVENIO HISPANO-TURCO DE 5 DE JULIO DE 2002 
(BOE 19-01-2004) [LE102594]
Para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal de impues-
tos sobre la renta.
• Otras materias afectadas: No Residentes; Patrimonio y tributos locales.

CONVENIO HISPANO-CHILENO DE 7 DE JULIO DE 2003 
(BOE 02-02-2004) [LE102658]
Para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.
• Otras materias afectadas: No residentes y Patrimonio.

CONVENIO HISPANO-LITUANO DE 22 DE JULIO DE 2003 
(BOE 02-02-2004) [LE102659]
Para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.
• Otras materias afectadas: No Residentes; Patrimonio y tributos locales.

ORDEN HAC/171/2004, DE 30 DE ENERO 
(BOE 04-02-2004) [LE102662]
Se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presen-
tar por las entidades en régimen de atribución de rentas. 
• Otras materias afectadas: No Residentes.

IRPF

ORDEN HAC/209/2004, DE 3 DE FEBRERO 
(BOE 09-02-2004) [LE102667]
Se aprueban el modelo 104, de solicitud de devolución o de borrador
de declaración, y el modelo 105, de comunicación de datos adicionales,
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2003, que
podrán utilizar los contribuyentes no obligados a declarar por dicho impues-
to que soliciten la correspondiente devolución, así como los contribuyentes
obligados a declarar que soliciten la remisión del borrador de declaración.

REAL DECRETO LEGISTATIVO 3/2004, DE 5 DE MARZO 
(BOE 10-03-2004. Ce. BOE 11-03-2004) [LE102769]
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

ORDEN HAC/588/2004, DE 4 DE MARZO 
(BOE 09-03-2004) [LE102764]
Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2003,
se establecen el procedimiento de remisión del borrador de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para
su confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos. 
• Otras materias afectadas: Patrimonio.

SOCIEDADES

REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2004, DE 5 DE MARZO 
(BOE 11-03-2004) [LE102772]
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

REAL DECRETO 296/2004, DE 20 DE FEBRERO 
(BOE 27-02-2004) [LE102725]
Se aprueba el régimen simplificado de la contabilidad.

REAL DECRETO 297/2004, DE 20 DE FEBRERO 
(BOE 21-02-2004) [LE102706]
Se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros
privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

REAL DECRETO 298/2004, DE 20 FEBRERO 
(BOE 21-02-2004) [LE102708]
Se modifica el plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y nor-
mas para la formulación de las cuentas de los grupos de entidades ase-
guradoras, aprobado por el Real Decreto 2014/1997, de 26 de diciembre.

REAL DECRETO 304/2004, DE 20 DE FEBRERO 
(BOE 25-02-2004) [LE102716]
Se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones.

PATRIMONIO

ORDEN HAC/196/2004, DE 2 DE FEBRERO 
(BOE 06-02-2004) [LE102666]
Se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados,
con su valor de negociación media correspondiente al cuarto trimestre
de 2003, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2003.

IVA

ORDEN HAC/272/2004, DE 10 DE FEBRERO 
(BOE 13-02-2004) [LE102675]
Se establecen nuevos lugares de presentación de las declaraciones-
liquidaciones periódicas del Impuesto sobre el Valor Añadido, de la
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y de
las declaraciones-liquidaciones de los pagos fraccionados del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y se autoriza, en determina-
dos supuestos, la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido
mediante cheque cruzado.
• Otras materias afectadas: IRPF

ORDEN HAC/665/2004, DE 9 DE MARZO 
(BOE 15-03-2004) [LE102777]
Se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los
ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios
por vía electrónica a consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de
diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen
económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

RESOLUCION 1/2004, DE 6 DE FEBRERO 
(BOE 23-02-2004) [LE102707]
Dirección General de Tributos
Sobre el tratamiento de los contratos de "factoring" en el Impuesto
sobre el Valor Añadido.

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

RESOLUCION DE 28 DE ENERO DE 2004 
(BOE 05-02-2004) [LE102663]
Dirección General de la AEAT
Se aprueban las Directrices Generales del Plan General de Control Tri-
butario de 2004

RESOLUCION DE 16 DE FEBRERO DE 2004 
(BOE 27-02-2004) [LE102718]
Dirección General de la AEAT
Se regula el registro y gestión de apoderamiento para la realización de
trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet

RESOLUCION DE 19 DE FEBRERO DE 2004 
(BOE 26-02-2004) [LE102717]
Presidencia de la AEAT
Se desarrolla lo previsto en el apartado sexto de la Orden
HAC/3578/2003, de 11 de diciembre, en relación a los procedimien-
tos especiales de ingreso

Noticias al dia
IMPUESTO EUROPEO
La Comisión Europea va a proponer la creación de un impuesto euro-
peo, especifico para la financiación de los presupuestos comunitarios.
Esta medida tributaria redundaría en una disminución paralela de las
aportaciones actuales de los estados miembros, que se producen fun-
damentalmente a través del IVA y, en menor medida del Impuesto
sobre Sociedades y los que recaen sobre los carburantes. 
Con ello se pretende que la recaudación y gestión sea mucho mas
trasparente a la hora de su aplicación.

PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO
El plan de control tributario de la AEAT para 2004 se centrará básica-
mente en la construcción, promoción inmobiliaria, subcontratación,
alquileres y plusvalías inmobiliarias, con especial seguimiento de la
rehabilitación de inmuebles de lujo donde las cuantías objeto de
seguimiento son de elevada cuantía.
Se complementará este control con el seguimiento de las operaciones intra-
comunitarias, verificando la utilización del NIF/IVA comunitario, y dejándo-
lo sin efecto en aquellos que no realicen operaciones de esta naturaleza.

Noves disposicions



La seguretat és un bé jurídic en si mateix i una de les princi-
pals preocupacions tant en l’exercici professional com en la
vida quotidiana.

Per aquest motiu, en els darrers anys s’aprecia un important
increment de la legislació que regula les mesures de seguretat
en nombrosos àmbits, com ara el laboral, la seguretat vial o la
protecció de dades de caràcter personal. 

El passat 26 de desembre, el legislador espanyol va publicar el
Reial Decret núm. 1801/03, sobre seguretat general dels pro-
ductes, amb l’objecte d’establir unes mesures de seguretat
que garanteixin que els productes del mercat són adequats.

Per aquest motiu, la nova disposició legal és d’interès pels pro-
fessionals que produeixen o comercialitzen productes, així
com pels propis consumidors.

OBJECTE

Des d’un punt de vista formal, el Reial Decret, incorpora la
Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
3 de desembre de 2001, relativa a la seguretat general dels
productes.

L’objecte és introduir els canvis i les millores tècniques
necessàries per tal de garantir la seguretat dels productes que
surten al mercat, sense valorar la protecció dels interessos
econòmics dels consumidors i usuaris.

El punt de partida el trobem en el deure general de no lesio-
nar ni posar en perill la salut i la integritat física dels consumi-
dors, que s’aplica en l’àmbit de la producció i comercialització
de béns i serveis en el mercat. 

En els casos en què el producte tingui una normativa específica que
reguli la seva seguretat, el Reial Decret serà d’aplicació subsidiària.

DEURES DE PRODUCTORS I DISTRIBUÏDORS

El contingut d’aquest deure general anteriorment esmentat s’a-
plica de manera diferenciada als productors i als distribuïdors. 

De conformitat amb el previst a l’article núm. 4 del Reial
Decret, els productors tenen els següents deures:
• Posar en el mercat únicament productes segurs.
• Informar als consumidors i distribuïdors dels riscos que no

siguin evidents i que es puguin generar per l’ús habitual dels
productes.

• Quan es tinguin indicis suficients, retirar el producte del mer-
cat, sense necessitat que recaigui una resolució administrativa. 

• Enregistrar i guardar per un període de tres (3) anys els lots
o partides dels productes, de manera que sigui senzill iden-
tificar-los.

Quant als distribuïdors, les mesures de seguretat requerides
són les pròpies de la seva activitat:
• Distribuir únicament productes segurs.
• Contribuir al compliment dels requisits de seguretat, espe-

cialment en el seu transport i emmagatzematge.
• Mantenir durant un període de tres (3) anys un registre amb

l’origen i la destinació dels productes.

A les obligacions previstes per productors i distribuïdors s’ha
d’afegir el deure de comunicar a l’Institut Català de Consum
(www.icconsum.org) qualsevol circumstància, que d’acord
amb l’exposat anteriorment, pugui influir en la seguretat dels
productes.

MESURES ADMINISTRATIVES 

La Directiva imposa que tots els estats membres disposin d’au-
toritats competents per exercir potestats que garanteixin la
salut de les persones, i adoptin les mesures adequades. 

D’acord amb la transcendència dels fets, l’Administració pot
acordar mesures com la prohibició de comercialització, la
retirada o la recuperació administrativa dels productes inse-
gurs. El nostre ordenament atribueix aquestes potestats a
l'“Instituto Nacional de Consumo” i a “l’Institut Català de
Consum”.

En el moment en què l’Administració Pública acorda la retira-
da o recuperació dels productes insegurs, estableix les actua-
cions pertinents per fer efectiva la mesura, de manera que els
productors, distribuïdors i consumidors prenguin part en l’ac-
tuació administrativa. 

Això no obstant, la retirada i recuperació dels productes defec-
tuosos, es preveu com a última opció i s’aplicarà amb caràcter
restrictiu.

A més la llei estableix un procediment administratiu espe-
cial per a l’adopció de les mesures de retirada i recuperació
dels productes insegurs, per assegurar la salubritat i segu-
retat dels productes sense que això afecti les garanties dels
ciutadans.

Per aquest motiu, es presta especial atenció a les mesures
provisionals i als riscos que afecten a més d’una comunitat
autònoma.

CONCLUSIÓ

El Reial Decret 1801/03, de 26 de desembre, regula tots els
aspectes generals del deure de no perjudicar la seguretat dels
consumidors i usuaris. 

Per aquest motiu, podem dir que des de la seva entrada en
vigor, el passat dia 15 de gener de 2004, les parts implicades
en la seguretat dels productes (productor, distribuïdor, consu-
midor i Administració Pública), tenen un referent legislatiu
que concreta els drets i les obligacions envers els productes
de consum.

En destaca especialment el paper dels productors i distribuï-
dors de productes. El legislador preveu que siguin ells matei-
xos qui realitzin el control dels productes i comuniquin les
incidències a l’Administració.

Per tot l’exposat, la nova norma està cridada a ser una peça
important en la protecció dels drets dels consumidors.

Àlex Ferrer i Enric Fort
Millet Guillén Bécares, SL
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L’SPAM COMENÇA A PREOCUPAR A LES GRANS 
EMPRESES D’INTERNET

No fa gaires dies la
premsa es feia ressò
d’una iniciativa pro-
moguda inicialment
per Bill Gates, el tot-
poderós cap de Micro-
soft i que s’hi havien
sumat empreses com
AOL, Yahoo o Good-
Mail Systems. Es tracta
del projecte denomi-
nat Penny Black o el
que és el mateix,
pagar per enviar un
correu-e per evitar
l’enviament de mis-

satges escombraries (correus SPAM), que ja són el 62% dels
que circulen a la xarxa i que el 2003 van suposar unes des-
peses de 2.500 milions d’euros a Europa.

El pagament es portaria a terme mitjançant un segell virtual
als missatges. Bill Gates, fundador de Microsoft, opina que el
correu brossa existeix perquè enviar-lo és gairebé gratuït i que
aquest mètode "faria desistir les empreses que envien
spam".

El projecte, denominat Penny Black, va sortir a la llum el 2001,
però Gates el va reprendre en el Fòrum Econòmic Mundial de
Davos, el gener passat, i ha anat adquirint força. En principi
Microsoft proposa que el remitent pagui resolent una senzilla
equació matemàtica. Aquesta operació obligaria els spam-
mers a usar més recursos de computació per resoldre aquests
problemes i enviar el correu. El pagament vindria després.
Goodmail Systems aposta per permetre cert nombre de
correus gratuïts i cobrar després.

Aquesta solució té contrapartides: podria ajudar a reduir els
correus brossa, però convertiria l’e-mail en un servei de paga-
ment. Víctor Domingo, de l’Associació d’Internautes
(www.internautas.org), va qualificar la idea de Microsoft de
"puntada a internet i a l’usuari de bona fe" ja que "diuen que
ens protegeixen i comparen el segell virtual amb el postal,
però no és igual, perquè ja paguem la connexió a la xarxa per
enviar missatges".

Vinton Cerf (www.icann.org/biog/cerf.htm), un dels pares
d’internet, també és crític amb la proposta: "Els que envien
correu brossa canviaran de compte per no superar el límit gra-
tuït", va dir a la CNN. Cerf aposta per altres mètodes, com
verificar els remitents.

Una solució similar a la proposada per Cerf començarà a fun-
cionar a Espanya aquest mes d’abril. Agrupats en el projecte
Pepi-II (www.pepi-ii.com), els principals proveïdors de
correu han decidit unir esforços contra l’spam. Aquesta ini-
ciativa està promoguda per l’Associació d’Usuaris d’Internet
(www.aui.es) i, la primera acció que han fet les empreses
que han apostat per aquest projecte ha estat instal·lar el sis-
tema SPF als servidors de correu. Aquest sistema permet acre-
ditar els remitents d’e-mail, per filtrar els missatges de
comptes falsos.

NOVETATS INFORMÀTIQUES EN CATALÀ

Open Office 1.01
(http://www.softcatala.org/prog126.htm)

L’OpenOffice és la versió de programari lliure (sota la llicència
GPL) del conegut paquet ofimàtic Star Office de Sun Microsys-
tems. El paquet està en català, no té drets de llicència (no s’ha
de pagar) i permet no només les mateixes funcionalitats que
el conegut Microsoft Office sinó que també permet treballar
amb documents creats amb aquest. Incorpora funcionalitats
de creació de documents dinàmics, anàlisi de dades, creació
de presentacions a més de correctors ortogràfics en català,
castellà, anglès i francès. 

Inclou els següents mòduls: el Writer que és una potent eina
per crear documents professionals, informes, butlletins de
notícies i fullets; el Calc que és un complet gestor de fulls de
càlcul amb una presentació agradable de les dades; l’Impress
per crear presentacions multimèdia, i el Draw per realitzar tota
mena de gràfics, des de diagrames senzills fins a dibuixos en
3D i efectes especials.

TRUCO

Com esborrar un missatge de mail sense enviar-lo a la
paperera

El procés més normal quan volem esborrar un missatge rebut
a la carpeta d’entrada del nostre programa de gestió de
correu electrònic és marcar-lo amb el ratolí i seguidament bé
arrastrar-lo a la carpeta paperera o bé clicar en el botó corres-
ponent per esborrar el missatge (enviar-lo a la paperera). Des-
prés, haurem d’anar a la opció corresponent per buidar la
paperera.

Hi ha, però una drecera. És una combinació de tecles que
apretades al mateix moment eliminaran definitivament un
missatge sense enviar-lo a la paperera. Això ens serà molt útil
per eliminar aquells missatges susceptibles de portar “ama-
gat” algun virus. Aquesta combinació de tecles és, un cop
senyalat el missatge amb el ratolí, prémer alhora les tecles de
majúscula (SHIFT) i la de suprimir (SUPR).

Quadern de navegació 
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ACTIU

B) Immobilitzat 2003 2002

II. Immobilitzacions immaterials 1.810,59 2.449,59

Aplicacions informàtiques 19.999,26 19.999,26

Amortitzacions –18.188,67 –17.549,67

III. Immobilitzacions materials 1.611.753,73 1.663.849,01

Terrenys i béns naturals 887.052,98 887.052,98

Edificis 599.514,55 599.514,55

Altres instal·lacions 156.896,43 156.896,43

Mobiliari i estris 155.413,49 158.634,95

Equips informàtics 58.601,51 70.577,91

Amortització –245.725,23 –208.827,81

IV. Immobilitzacions financeres 5.417,97 5.093,13

Cartera de valors a llarg termini 4.290,50 3.965,66

Dipòsits i fiances constituïts 
a llarg termini 1.127,47 1.127,47

Total immobilitzat 1.618.982,29 1.671.391,73

D) Actiu circulant

II. Existències 6.567,70 9.440,86

III. Deutors 49.164,29 196.054,44

Clients per vendes
i prestació de serveis 24.513,54 93.001,05

Entitats relacionades deutores 3.551,84 10.724,18

Deutors diversos 20.155,10 89.677,77

Administracions públiques 943,81 2.651,44

IV. Inversions financeres temporals 17.781,02 15.981,02

Dipòsits constituïts a curt termini 17.781,02 15.981,02

VI. Tresoreria 490.399,26 197.852,06

Total actiu circulant 563.912,27 419.328,38

Total general 2.182.894,56 2.090.720,11

PASSIU

A) Fons propis 2003 2002

I. Fons Social 1.758.316,50 1.491.129,34

VI. Pèrdues i guanys 230.909,26 267.187,16

Total fons propis 1.989.225,76 1.758.316,50

C) Provisions per riscs i despeses

II. Provisions per impostos 13.313,70 13.313,70

E) Creditors a curt termini

III. Deutes amb entitats relacionades 0,00 7.329,30

IV. Creditors comercials 103.098,99 191.812,51

V. Creditors no comercials 50.925,57 52.343,57

Administracions públiques 33.061,31 35.315,77

Remuneracions pendents de pagament 13.491,46 12.175,00

Fiances i dipòsits a curt termini 4.372,80 4.852,80

VII. Ajustaments per periodificació 26.330,54 67.604,53

Total creditors a curt termini 180.355,10 319.089,91

Total general 2.182.894,56 2.090.720,11

Balanços de situació a 31 de desembre (expressats en euros)
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DEURE

A) Despeses 2003 2002

1. Consums de mercaderies 46.871,89 39.759,82

2. Despeses de personal 420.312,21 424.280,35

a) Sous i salaris 333.110,80 339.459,44

b) Càrregues socials 87.201,41 84.820,91

3. Dotacions per amort. d’immobilitzat 55.078,52 50.899,76

4. Variació de provisions de tràfic 15.279,40 25.205,46

5. Altres despeses d’explotació 1.090.580,92 998.573,26

I. Superàvit d’explotació 232.667,65 263.384,99

6. Despeses financeres 1.317,96 4.476,27

II. Resultats financers positius 7.122,12 5.668,23

III. Superàvit de les activitats ordinàries 239.789,77 269.053,22

14. Pèrdues procedent de l’immobilitzat 3.623,00 1.798,57

12. Despeses extraordinàries 5.258,24 43.561,95

V. Superàvit abans d’impostos 230.909,26 267.187,16

10. Impost sobre societats 0,00 0,00

VI. Superàvit de l’exercici 230.909,26 267.187,16

HAVER

B) Ingressos 2003 2002

1. Import net de la xifra de negoci 1.860.790,59 1.802.103,64

A. Ingressos d’explotació 1.052.045,39 1.013.304,45

a) Ingressos per quotes 860.701,13 831.087,58

b) Ingressos de patrocinadors 
i col·laboradors 157.611,60 156.963,01

c) Subvencions 33.732,66 25.253,86

B. Altres ingressos d’explotació 719.234,53 708.441,91

a) REC 3.119,42 2.648,35

b) Formació 657.088,47 608.402,60

c) Serveis col·legials 24.715,64 58.622,99

d) Ingressos per activitats 34.311,00 38.767,97

C. Altres ingressos 89.510,67 80.357,28

7. Ingressos financers 8.440,08 10.144,50

9. Beneficis en l’alienació de l’immobilitzat inmaterial,  
material i de la cartera de control 0,00 221,05

12. Ingressos extraordinaris 0,73 34.552,18

13. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 0,00 8.721,23

IV.Resultats extraordinaris negatius 8.880,51 1.866,06

Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre (expressats en euros)

Informatiu de l’economista núm. 96 Pàg. 19
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NOTA NÚM. 1

INFORMACIÓ GENERAL

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

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

NOTA NÚM. 2

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel
Els comptes anuals han estat obtinguts dels registres comptables del Col·legi,
havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable, i
tenint en compte l’adaptació del PGC, amb la finalitat de mostrar la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Col·legi.
Donada la seva naturalesa, el Col·legi no està obligat a presentar els comp-
tes anuals al Registre Mercantil, segons les normes establertes pel Codi de
Comerç i la Llei de Societats Anònimes. Aquests comptes anuals estan pen-
dents d’aprovació de l’Assemblea General del Col·legi.

NOTA NÚM. 3

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT

La Junta de Govern del Col·legi, proposarà a l’Assemblea Ordinària de
Col·legiats, l’aplicació del superàvit, de 230.909,26 e al Fons Social. 

NOTA NÚM. 4

NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya en l’elaboració dels seus comptes anuals per l’exercici anual tan-
cat el 31 de desembre de 2003 han estat les següents:

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

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

útil dels béns, es capitalitzen com un major cost dels béns corresponents. Els
béns i elements retirats, tant si es produeix com a conseqüència d’un procés
de modernització com per una altra causa, es comptabilitzen donant de
baixa els saldos que presenten en els corresponents comptes d’actiu i d’a-
mortització acumulada.
Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de
la vida útil, es registren com a despesa de l’exercici.
L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es calcula en relació a la
vida útil estimada dels diferents elements que és la següent:

Tipus d’elements

Anys

Construccions 33

Altres instal·lacions 12,5

Utillatge i mobiliari 10

Equipament informàtic 4

c) Existències
L’entitat segueix el criteri de valorar les existències d’acord amb el preu d’ad-
quisició, seguint el mètode d’últim preu de compra o reposició (que no dife-
reix significativament del mètode FIFO). Quan el valor de mercat és inferior
al preu d'adquisició es procedeix a efectuar la correcció en el valor dotant a
l'efecte la corresponent provisió.

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

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

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

g) Subvencions
Les subvencions d’explotació es reconeixen com un ingrés de forma correla-
tiva amb la despesa incorreguda en l’activitat subvencionada. Les subven-
cions de capital es consideren com un ingrés diferit i es traspassen a resultats
d’acord amb l’amortització econòmica dels béns de l'actiu subvencionats.
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NOTA NÚM. 5

IMMOBILITZAT IMMATERIAL

En l’exercici 2003 els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat imma-
terial han estat els següents (en euros):

Saldo Dotació Saldo
inicial final

Aplicacions informàtiques 19.999,26 –– 19.999,26

Amortització acumulada (17.549,67) (639,00) (18.188,67)

Valor net comptable 2.449,59 (639,00) 1.810,59

A 31 de desembre de 2003 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d’ús, per un import de 17.443,18 e.

NOTA NÚM. 6

IMMOBILITZAT MATERIAL

En l’EXERCICI 2003, els saldos i moviments dels comptes d’immobilitzat
material han estat els següents (en euros):

Saldo Entrades/ Baixes Saldo
Cost inicial dotacions final

Terrenys 
i béns naturals 887.052,98 –– –– 887.052,98

Edificis 599.514,55 –– –– 599.514,55

Altres instal·lacions 156.896,43 –– –– 156.896,43

Mobiliari i estris 158.634,95 220,91 (3.442,37) 155.413,49

Equips informàtics 70.577,91 5.746,33 (17.722,73) 58.601,51

Total cost 1.872.676,82 5.967,24 (21.165,10) 1.857.478,96

Amortització acumulada

Edificis 36.740,22 17.585,89 –– 54.326,11

Altres instal·lacions 52.128,50 11.505,12 –– 63.633,62

Mobiliari i estris 82.224,33 14.443,36 (3.218,72) 93.448,97

Equips informàtics 37.734,76 10.905,15 (14.323,38) 34.316,53

Total amortizació
acumulada 208.827,81 54.439,52 17.542,10 245.725,23

Valor net 
comptable 1.663.849,01 1.611.753,73

A 31 de desembre de 2003 existeixen béns totalment amortitzats que enca-
ra estan en condicions d’ús, per un import de 20.026,50 e.

NOTA NÚM. 7

IMMOBILITZAT FINANCER

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

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

Saldo Altes Saldo
inicial final

Inversions financeres a llarg termini 3.965,66 324,84 4.290,50

Fiances constituïdes a llarg termini 1.127,47 1.127,47

Valor net comptable 5.093,13 324,84 5.417,97

NOTA NÚM. 8

DEUTORS

Entitats relacionades deutores
El saldo a cobrar de 3.551,84 euros correspon íntegrament a l’import a cobrar del REAF.
Deutors diversos
El saldo d’aquest compte es composa de (en euros):

Import

Deutors per subvencions d’organismes públics 16.058,10

Altres 4.097,00

Total 20.155,10

NOTA NÚM. 9

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

Inversions per import de 14.779 euros estan cedits en garantia d’un litigi
provisionat dins de “Provisions per impostos”.

NOTA NÚM. 10

FONS SOCIAL

El saldo d’aquest compte recull el superàvit net general pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya des del seu inici.

NOTA NÚM. 11

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Col·legi té oberts a inspecció tots els impostos que li són aplicables durant el
període legal no prescrit, és a dir, pels quatre darrers exercicis. En opinió de la Junta
de Govern s’estima que no poden esdevenir passius contingents de significació.
Els saldos amb les administracions públiques a 31 de desembre de 2003 són
els següents (en euros):

Deutor Creditor

IVA (4t trimestre) –– 1.773,67

Impost societats 943,81 ––

IRPF (4t trimestre) –– 22.611,11

Seguretat social –– 8.676,53

Total 943,81 33.061,31
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NOTA NÚM. 12

INGRESSOS DE PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Les quantitats rebudes de patrocinadors i col·laboradors amb objecte de
contribuir a la realització de les finalitats de l’activitat pròpia del Col·legi
ascendeixen a 157.611,60 e.

NOTA NÚM. 13

SUBVENCIONS 

Les subvencions a l’explotació meritades durant l’exercici 2003, aplicades a
finançar l’activitat pròpia del col·legi, han estat concedides pels següents
organismes públics (en euros):

Import

Diputació 6.000,00

Generalitat 12.924,66

Servei Català de la Salut 4.808,00

Ajuntament de Barcelona 10.000,00

Total 33.732,66

NOTA NÚM. 14

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ

El saldo d’altres despeses d’explotació a 31 de desembre de 2003, és el
següent (en euros):

Import

Assignacions i òrgans corporatius 39.395,62

Lloguers 38.791,71

Reparacions i conservació 78.171,81

Serveis professionals 391.775,11

Comunicacions 152.475,41

Impressió i disseny 183.814,49

Actes de clausura i reunions 62.992,86

Publicitat, promoció i atencions 63.139,28

Subministraments 22.659,82

Altres serveis 51.684,29

Tributs 5.680,52

Total 1.090.580,92

Càrregues Socials
Corresponen en la seva totalitat a les quotes de la Seguretat Social a càrrec
de l’entitat.

Operacions relacionades amb entitats relacionades
Els ingressos i les despeses amb entitats relacionades durant l’exercici han
estat de 34.139,30 i 39.395,62 euros, respectivament.

NOTA NÚM. 15

ALTRA INFORMACIÓ

Nombre d’empleats

A 31 de desembre de 2003, la plantilla mitjana era de 16,5 persones, distri-
buïdes de la manera següent:

Número

Gerent 1

Tècnics 3

Administració 12,5

Total 16,5

Codi de conducta
El passat dia 17 de febrer de 2004, la Junta de Govern del Col·legi va deci-
dir implantar el codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre esta-
blert en la Resolució de 19 de desembre de 2003 del Consell de Govern del
Banc d’Espanya. 

Retribucions de la Junta i als auditors
Els imports meritats per la realització de l´auditoria d´aquests comptes
anuals i per altres serveis són de 3.800 i 300 euros, respectivament.
Els membres de la Junta de Govern del Col·legi no reben cap tipus de retri-
bució com a conseqüència del desenvolupament del seu càrrec.

NOTA NÚM. 16

QUADRE DE FINANÇAMENT (en euros)

2003 2002
Variació del
capital circulant

Augments Disminucions Augments Disminucions

Existències 2.873,16 548,54

Deutors 146.890,15 97.812,42

Creditors 138.734,81 56.384,80

Inv. financeres 1.800,00 14.779,00

Tresoreria 292.547,20 38.624,31

Total 433.082,01 149.763,31 151.764,27 56.384,80

Aument del capital 
circulant 283.318,70 95.379,47

Correcció al resultat comptable 2003 2002

Superàvit de l’exercici 230.909,26 267.187,16

Dotació a les amortitzacions 55.078,52 50.899,76

Pèrdues procedents de l’immob. material 3.623,00 1.798,57

Beneficis procedents de l’immob. material 0,00 –221,05

Recursos procedents de les operacions 289.610,78 319.664,44
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Aplicacions 2003 2002 Origens 2003 2002

Adquisicions d’immobilitzat Recursos procedents de les operacions 289.610,78 319.664,44
a) Inmaterial 2.556,08 Provisions per riscs i despeses 13.313,70
b) Material 5.967,24 67.568,96
c) Financer 324,84 713,60

Cancel·lació i traspàs a curt termini Alienació d’immobilitzat
de deute a llarg termini b) Immobilitzacions materials 221,05
a) Emprèstits i altres passius semblants 167.335,63 c) Immobilitzacions financeres 354,55

Total 6.292,08 238.174,27 Total 289.610,78 333.553,74

Excés d’orígens sobre aplicacions Excés d’aplicacions sobre orígens
(Augment capital circulant) 283.318,70 95.379,47 (Reducció capital circulant)
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NOTA NÚM. 17

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (EN EUROS)
PRESSUPOST AGREGAT PRESSUPOST ORDINARI

Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat
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DESPESES:
60 Compres:

600 Compres de material 53.861,00 46.871,89 0,00 2.627,18
609 "Rappels" per compres 0,00 0,00 0,00 0,00

Total compres de material 53.861,00 46.871,89 0,00 2.627,18
62 Serveis exteriors:

620 Assignacions òrgans corporatius 44.910,00 39.395,62 44.910,00 39.395,62
621 Lloguers 39.160,00 38.791,71 0,00 561,31
622 Reparacions i conservació 60.309,84 78.171,81 47.909,84 64.187,99
623 Serveis professionals 350.233,39 391.775,11 86.792,21 63.750,60
624 Comunicacions 136.175,26 152.475,41 39.057,00 45.775,39
625 Impressió i disseny 174.097,00 183.814,49 58.405,00 58.474,07
626 Reunions i actes especials 77.547,08 62.992,86 23.965,58 16.535,82
627 Publicitat, promoció i atencions 51.565,00 63.139,28 24.665,00 37.325,43
628 Subministraments 34.975,00 22.659,82 24.110,00 14.659,41
629 Altres serveis 61.280,00 51.684,29 45.717,00 27.997,36

Total serveis exteriors 1.030.252,57 1.084.900,40 395.531,63 368.663,00
63 Tributs:

630 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Altres tributs 10.097,09 5.680,52 7.693,09 3.104,09
634 Ajustaments negatius imposició indirecta 0,00 0,00 0,00 0,00

Total tributs 10.097,09 5.680,52 7.693,09 3.104,09
64 Despeses de personal:

640 Sous i salaris 347.362,63 333.110,80 177.885,56 165.676,88
641 Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Seguretat social a càrrec empresa 100.735,15 87.201,41 51.586,81 43.360,44

Total despeses al personal 448.097,78 420.312,21 229.472,37 209.037,32
65 Altres despeses de gestió

650 Pèrdues crèdits comercials incobrables 36.805,00 15.279,40 36.805,00 15.279,40
Total altres despeses de gestió 36.805,00 15.279,40 36.805,00 15.279,40

66 Despeses financeres:
662 Interessos de prèstecs 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Diferencies negatives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
669 Altres despeses financeres 1.799,38 1.317,96 1.799,38 1.111,92

Total despeses financeres 1.799,38 1.317,96 1.799,38 1.111,92
67 Pèrdues i despeses excepcionals:

671 Pèrdues procedents immobilitzat 0,00 3.623,00 0,00 3.623,00
678 Despeses extraordinàries 9.606,00 5.258,24 0,00 3.330,56
679 Despeses exercicis anteriors 3.005,00 0,00 3.005,00 0,00

Total pèrdues i despeses excepcionals 12.611,00 8.881,24 3.005,00 6.953,56
68 Dotacions amortitzacions:

681 Amortització immobilitzat immaterial 2.568,00 639,00 2.568,00 639,00
682 Amortització immobilitzat material 56.541,00 54.439,52 53.389,00 51.954,44

Total dotacions amortitzacions 59.109,00 55.078,52 55.957,00 52.593,44
69 Dotacions a les provisions:

693 Dotació provisió existències 0,00 0,00 0,00 0,00
694 Dotació provisió insolvències 202,00 0,00 0,00 0,00

Total dotacions a les provisions 202,00 0,00 0,00 0,00
Total despeses 1.652.834,82 1.638.322,14 730.263,47 659.369,91

INGRESSOS:
70 Ingressos d'explotació:

700 Quotes col·legials 816.200,00 832.249,18 816.200,00 832.249,18
701 Quotes REA & REAF 30.929,00 28.451,95 0,00 1.899,95
702 Ingressos REC 2.070,00 3.119,42 0,00 0,00
703 Ingressos formació 493.559,00 657.088,47 0,00 -49,39
704 Ingressos per serveis col·legials i vendes 23.932,00 24.715,64 0,00 0,00
705 Ingressos per activitats 40.853,00 34.311,00 0,00 0,00

Total ingressos d'explotació 1.407.543,00 1.579.935,66 816.200,00 834.099,74
74 Subvencions a l'explotació:

740 Subvencions oficials explotació 29.466,06 33.732,66 4.227,00 5.427,66
741 Col·laboracions ens privats 121.553,00 157.611,60 51.657,00 58.780,74

Total subvencions a l'explotació 151.019,06 191.344,26 55.884,00 64.208,40
75 Altres ingressos de gestió:

751 Ingressos per publicitat 39.000,00 35.720,53 39.000,00 35.720,53
754 Ingressos per comissions 6.010,00 10.608,15 6.010,00 10.608,15
759 Ingressos per altres serveis 55.939,00 43.181,99 0,00 0,00

Total altres ingressos de gestió 100.949,00 89.510,67 45.010,00 46.328,68
76 Ingressos financers

761 Ingressos inversions financeres 7.010,00 0,00 7.010,00 0,00
765 Descomptes pagament immediat 0,00 0,00 0,00 0,00
768 Diferencies positives de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00
769 Altres ingressos financers 0,00 8.440,08 0,00 8.440,08

Total ingressos financers 7.010,00 8.440,08 7.010,00 8.440,08
77 Beneficis i ingressos extraordinaris

775 Subvencions capital traspass resultat 0,00 0,00 0,00 0,00
778 Ingressos extraordinaris 0,00 0,73 0,00 0,73
779 Ingressos exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00

Total beneficis i ingressos extraodinaris 0,00 0,73 0,00 0,73
79 Excessos i aplicacions de provisions

790 Per a riscos i despeses 0,00 0,00 0,00 0,00
Total excessos i aplicacions de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Total ingressos 1.666.521,06 1.869.231,40 924.104,00 953.077,63
Flux de Caixa 72.997,24 285.987,78 249.797,53 346.301,16
Increment/(Disminució) del patrimoni 13.686,24 230.909,26 193.840,53 293.707,72
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0,00 0,00 35.170,00 34.439,80 1.502,00 542,37 17.189,00 9.262,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 35.170,00 34.439,80 1.502,00 542,37 17.189,00 9.262,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 17.777,00 13.886,88 0,00 0,00 21.383,00 24.343,52
0,00 112,00 12.400,00 13.168,03 0,00 499,60 0,00 204,19

21.764,00 21.041,16 183.775,50 182.596,01 17.704,00 107.939,63 40.197,68 16.447,71
9.001,00 9.909,45 54.370,00 66.700,66 3.614,26 6.624,34 30.133,00 23.465,57

35.640,00 35.944,24 53.709,00 58.849,01 7.952,00 7.895,54 18.391,00 22.651,63
1.323,00 2.245,48 9.916,50 8.144,58 1.202,00 1.250,78 41.140,00 34.816,20
1.866,00 0,00 6.000,00 7.739,29 601,00 0,00 18.433,00 18.074,56

0,00 0,00 8.710,00 7.306,43 2.155,00 493,02 0,00 200,96
180,00 0,00 9.314,00 11.119,31 5.108,00 3.139,88 961,00 9.427,74

69.774,00 69.252,33 355.972,00 369.510,20 38.336,26 127.842,79 170.638,68 149.632,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.404,00 2.576,43 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.404,00 2.576,43 0,00 0,00 0,00 0,00

7.601,49 6.930,00 68.814,54 71.847,92 41.810,73 42.124,00 51.250,31 46.532,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.204,43 1.846,00 19.956,22 18.631,00 12.125,11 10.919,00 14.862,58 12.444,97
9.805,92 8.776,00 88.770,76 90.478,92 53.935,84 53.043,00 66.112,89 58.976,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 182,40 0,00 0,00 0,00 23,64
0,00 0,00 0,00 182,40 0,00 0,00 0,00 23,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.606,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.927,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.606,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.927,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.152,00 2.462,16 0,00 0,00 0,00 22,92
0,00 0,00 3.152,00 2.462,16 0,00 0,00 0,00 22,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.579,92 78.028,33 489.276,76 499.649,91 93.774,10 181.428,16 259.940,57 219.845,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.929,00 26.552,00

2.070,00 3.119,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 493.559,00 658.855,86 0,00 0,00 0,00 -1.718,00
0,00 0,00 0,00 0,00 23.842,00 22.915,64 90,00 1.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.853,00 34.311,00

2.070,00 3.119,42 493.559,00 658.855,86 23.842,00 22.915,64 71.872,00 60.945,00

0,00 4.900,00 19.830,00 0,00 0,00 0,00 5.409,06 23.405,00
17.849,00 22.405,55 0,00 0,00 0,00 0,00 52.047,00 76.425,31

17.849,00 27.305,55 19.830,00 0,00 0,00 0,00 57.456,06 99.830,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 55.939,00 43.181,99 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 55.939,00 43.181,99 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.919,00 30.424,97 513.389,00 658.855,86 79.781,00 66.097,63 129.328,06 160.775,31
-59.660,92 -47.603,36 27.466,24 161.668,11 -13.993,10 -115.330,53 -130.612,51 -59.047,60
-59.660,92 -47.603,36 24.112,24 159.205,95 -13.993,10 -115.330,53 -130.612,51 -59.070,52

PRESSUPOST REVISTA PRESSUPOST FORMACIÓ PRESSUPOST SERVEIS PRESSUPOST ACTIVITATS
Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat Pressupostat Realitzat
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L’exercici corresponent a l’any 2003 consolida la tendència dels últims
anys que ha portat a considerar el Col·legi com una institució eficient
que ha sabut fer front als reptes de la societat actual, oferint més ser-
veis de qualitat als col·legiats i a la societat en general, i al mateix temps
obtenint uns bons resultats econòmics.

El fet que, any rera any, el Col·legi consolidi un cert marge de beneficis
possibilita que a llarg termini es puguin plantejar nous reptes impor-
tants per abordar en el futur. D’altra banda, cal destacar que, malgrat
que cada vegada existeixen més institucions i escoles que es dediquen a
la formació contínua i al reciclatge professional, el Col·legi s’ha conso-
lidat com una institució que ha sabut trobar el seu nínxol de mercat ofe-
rint gran quantitat de cursos amb una orientació molt professional i
pràctica, sempre innovadora i actual, la qual cosa ha permès contribuir
a consolidar aquest benefici econòmic. 

Un altre factor a tenir en compte a l’hora d’analitzar els resultats
dels últims exercicis és el fet que s’ha anat ampliant el marc de
col·laboració amb empreses i institucions per tal d’obtenir més sub-
vencions.

Com podem comprovar en els gràfics adjunts el Col·legi ha destinat els
marges positius dels últims anys a la compra de l’immobilitzat; en
aquests moments tenim comprades i sense cap càrrega hipotecària les
quatre seus situades en les diferents demarcacions territorials de
Catalunya. 

El Col·legi disposa d’una tresoreria important que pot permetre, davant
d’una oportunitat del mercat, la compra d’una nova seu a Barcelona
que, tot disposant de més metres quadrats, ens permeti principalment
ampliar els cursos de l’Aula d’Economia, organitzar actes i jornades en
un auditori més gran que l’actual, donar serveis personalitzats als
col·legiats...

Al final de l’exercici 2003 els Fons Propis del Col·legi es situen en
1.989.225,76 e.

Una mostra de tot allò que ha fet el Col·legi en els últims anys, en
relació a aquests marges positius, és el fet que l’actiu a l’any 1994
estava format per un 24% d’Immobilitzat i un 76% d’Actiu Circu-
lant; i a l’any 2003 l’Immobilitzat representa el 74,16% i l’Actiu Cir-
culant el 25,83%. Dins de l’Actiu, l’Immobilitzat Material
corresponent a la compra de les quatre seus socials representa el
73,83%.

En els gràfics següents podem observar les desviacions pel que fa
a les despeses i als ingressos en relació a la previsió de principi
d’any. Aquestes desviacions són mínimes, si tenim en compte que es
realitza una previsió molt acurada per un tram baix, pel que fa a les
subvencions ja que la majoria no estan confirmades i és al llarg de
l’exercici, en funció de les activitats que s’organitzen, quan es van
consolidant.

Informe de gestió
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EL NOSTRE COL·LECTIU

La Junta de Govern, conscient de la importància de dedicar esforços i
pressupost per captar nous col·legiats, va aprovar el llançament d’una
campanya prop de les universitats per publicitar una oferta molt avan-
tatjosa orientada als recent llicenciats. 

Aquesta oferta permet que el recent llicenciat pugui incorporar-se al
Col·legi amb un descompte important de quotes al llarg de cinc anys.

En el gràfic adjunt es pot apreciar l’èxit d’aquesta campanya.

La utilització de les noves tecnologies com a eina de treball i de rela-
ció amb els col·legiats en el marc del projecte finançat pel CIDEM ano-
menat “Un Col·legi sense papers”, ha permès entre d’altres aspectes
que els col·legiats puguin participar en l’elaboració de les enquestes de
conjuntura que es realitzen periòdicament i que gaudeixin d’un gran
ressò en els mitjans de comunicació. A final de l’exercici s’ha iniciat
l’elaboració d’una altra enquesta sobre les expectatives de la borsa,
anomenat “Index d’Expectativa Borsària dels Economistes-IEBE”.

REPRESENTACIÓ DE LA PROFESSIÓ

El Col·legi d’Economistes s’integra a nivell estatal en el Consejo General
de Colegios de Economistas de España, conjuntament amb la resta de
col·legis d’economistes que hi ha a Espanya. 

Els diferents òrgans del Consejo, en que participa el nostre Col·legi
són:
• Asamblea de Decanos, de la qual formen part tots els degans dels

diferents col·legis d’economistes.
• Pleno, integrat per representants dels diversos col·legis, en funció del

nombre de col·legiats. El Col·legi d'Economistes de Catalunya disposa
de 10 representants en el Pleno.

• Comissió Permanent. El degà del Col·legi és vocal primer d’aquesta comissió. 
• Comissions i Grups de treball: Medi ambient, experts comptables,

desenvolupament estratègic, normes deontològiques, control pla de
pensions i valoració d’empreses.
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• Òrgans Tècnics. En el si del Consejo hi ha diversos òrgans especia-
litzats, que tenen per finalitat la prestació de serveis específics per
a les diverses activitats que pot desenvolupar la professió d’eco-
nomista:

• Registre d’Economistes Auditors (REA). Hi ha inscrits 386 economis-
tes catalans, d’un total de 3.412 membres a Espanya. 

• Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF). D’un total de 4.193
economistes inscrits, 455 corresponen a Catalunya. El Sr. Valentí Pich
és el president.

• Organització d’Economistes de l’Educació (OEE). D’un total de 1.114
membres, 26 corresponen al Col·legi d'Economistes de Catalunya. La
Sra. Montserrat Casanovas és membre del Comitè Directiu d’aquest
òrgan.

• Registre d’Economistes Forenses (REFor). D’un total de 1.209 mem-
bres, hi ha 81 membres del nostre Col·legi. El Sr. Raimon Casanellas
és vocal del Consell Directiu i president del Comitè de Normes i Pro-
cediments.

• Registre d’Auditors de Sistemes d’Informació (RASI). Creat l’any 2002.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya participa i col·labora en diferents
organismes professionals, empresarials i econòmics:
• Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Membre

del Ple i membre del Jurat dels premis a les millors memòries de
l'exercici.

• Associació Barcelona Centre Financer Europeu. Membre de la Junta
Directiva.

• Universitat Pompeu Fabra. Membre del Consell Social.
• Consell Interuniversitari.
• Pla Estratègic de Barcelona.
• Patronat Català Pro Europa.
• COPCA.
• CIDOB.
• Membre del Jurat dels premis d'El Periódico.
• Consell de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona.
• Mesa d’Infraestructures de Catalunya – Dpt. De Política Territorial i

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
• Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya

LA COMUNICACIÓ I LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Les actuacions que s’han dut a terme al llarg de l’any 2003 pel que fa a
aquest apartat, han estat orientades a la posada en marxa dels diferents
serveis que integren el projecte “Un Col·legi sense papers”, que ha estat
subvencionat pel CIDEM.

Així, durant el mes de gener es va posar en marxa una modificació de
l’àrea privada de la web del Col·legi, en la qual els col·legiats disposen
d’unes claus individualitzades per accedir a aquesta àrea i als altres ser-
veis que posteriorment es van posar en marxa.

El mes de març es va fer al Col·legi l’acte de presentació de tots els
nous serveis i una jornada de portes obertes, en la qual els col·legiats
podien començar a iniciar-se, de manera guiada, per les noves aplica-

cions on-line. Posteriorment, es van fer sessions de presentació del
projecte a les seus de Girona, Tarragona i Lleida.
Els serveis desenvolupats, a part de les modificacions de l’àrea privada,
dins d’aquest projecte són:
• Borsa de Treball. Posada en marxa d’un aplicatiu que, a temps real,

uneix l’oferta i la demanda i genera un seguit d’alertes mitjançant el
correu-e.

• Visat telemàtic. Aplicatiu que permet el visat dels informes i docu-
ments de treball dels col·legiats per part del Col·legi.

• Signatura electrònica. Facilitar a aquells col·legiats que ho demanin la
signatura electrònica d’alt nivell, per a la qual cosa el Col·legi s’ha con-
vertit en centre autoritzat.

• Xarxa d’economistes. Punt d’intercanvi de coneixements entre els
col·legiats. S’estructura en diferents àrees de coneixement o d’espe-
cialització professional.

• Retransmissió d’actes. S’ha dotat el Col·legi de l’equipament neces-
sari tant de hardware com de software per poder realitzar aquest
tipus de retransmissions per internet, no només des de la seu de
Barcelona sinó des de qualsevol altre indret on hi hagi una connexió
a internet.

• Enquestes de conjuntura. S’ha dotat la web d’un sistema de tabulació
automàtica de les diferents respostes a les enquestes trimestrals de
conjuntura.

Pel que fa a la web del Col·legi, l’any 2003 s’ha seguit mantenint i
ampliant en continguts, especialment de documents de sessions de
treball i conferències. En la mateixa línia s’ha treballat per tenir actua-
litzades les versions digitals de l’Informatiu de l’Economista i de la
Revista Econòmica de Catalunya. Una de les vessants que més s’ha
potenciat ha estat la realització de diferents enquestes de conjuntura,
amb un notable creixement del nombre d’usuaris. També s’ha consoli-
dat la utilització de les llistes de distribució per correu-e tant a nivell
general com les més sectorials (comissions de treball o les representa-
cions col·legials).

Pel que fa al creixement de la web en quant a nombre de visitants, les
estadístiques mostren una clara tendència a l’alça de l’ús que en fan
els col·legiats de la web del Col·legi. Respecte l’any anterior, tal com
mostra el següent gràfic, s’ha experimentat un creixement del
18,92%
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SERVEIS COL·LEGIALS

Publicacions

• S’han editat els números 46 i 47 de la Revista Econòmica de Catalunya,
sobre “La política econòmica en la Unió Europea ampliada. La refor-
ma de la hisenda local” i “Les fundacions en la societat actual” res-
pectivament.

• L’Informatiu de l’Economista, que s’edita bimestralment.
• L’Agenda d’Activitats
• Altres publicacions d’interès per als professionals, com ara circulars i

documents tècnics

Productes financers

Conveni especial amb el Banc Sabadell, que ofereix als col·legiats condi-
cions especials en productes d’actiu i de passiu (Economistes Pla de Pen-
sions, Targeta Visa Affinity Economistes...). En l’actualitat un 51,7% dels
col·legiats gaudeixen dels avantatges d’aquest conveni.

Economistes Cash Management

Conveni amb FIBANC

Assegurances

L’any 2002 es va signar un acord de col·laboració amb l’empresa d’asse-
gurances GDS perquè gestionés tota mena de productes d’assegurances
per als nostres col·legiats. Les pòlisses que s’ofereixen són:
• EconoResponsabilitat Civil Professional
• EconoDefensa Jurídica
• EconoEdifici
• EconoLlar
• EconoCompra Garantida
• EconoCotxe
• EconoSubsidi per retirada de carnet
• EconoAssistència en viatges
• EconoIngressos
• EconoSalut
• EconoVida
• Pla de Protecció d’Estudis

Avantatges comercials

Aquest any hem ampliat el ventall d’empreses i entitats que ofereixen
descomptes especials en els seus productes i serveis.

Borsa de Treball

L’any 2003 s’ha posat en marxa el nou aplicatiu de gestió de la Borsa de
Treball orientat totalment a la web.

L’aplicatiu permet una total interacció entre els col·legiats i les empreses
de tal manera que es poden creuar les dades dels perfils dels demandants
amb les característiques de les ofertes de les empreses. A més, el sistema
incorpora tot un seguit de missatges d’alerta mitjançant el correu

electrònic que permeten fer un seguiment de cadascuna de les ofertes
que participa un candidat, per un costat i per l’altra, l’empresa sap quins
candidats es presenten a les seves ofertes i n’obté el seu perfil.

L’aplicació també incorpora diferents eines de classificació dels perfils,
fent que aquests siguin públics o privats i permet que cada col·legiat
tingui diferents perfils i cartes de presentació.

Durant el 2003, per l’antic sistema de la Borsa de Treball es van tramitar un
total de 28 ofertes (període gener-març), de les quals 5 es van incorporar al nou
sistema. Pel que fa al nou sistema, es van tramitar un total de 100 ofertes.

A més, durant l’any es van realitzar 5 sessions informatives als col·legiats
sobre el funcionament del nou aplicatiu (4 a Barcelona i una a Tarragona).

Formació

L'activitat de l’Aula d’Economia durant l'any 2003 ha estat marcada per
aquestes característiques fonamentals:
• El nombre d’assistents durant el 2003 ha estat de 2.918 alumnes, un

16% més que l’any anterior.
• Els ingressos per formació han representat un 35,24% dels ingressos

totals del Col·legi.
• L’excedent de l’Aula s’ha incrementat en un 69% durant l’any 2003.
• S’ha produit un increment del 46% d’assistents a cursos de l’àrea de

Comptabilitat i Auditoria, i d’un 154% a l’àrea Jurídica.
• Les principals novetats pel que fa a activitats formatives van ser: societats

patrimonials i disolució de transparents; nou règim fiscal i legal de les
fundacions; tancament i supervisió del treball d’auditoria; el cicle sobre la
compra venda d’empreses; i tècniques de cobrament i gestió d’impagats. 

• Pel que fa l’activitat formativa a les diferents seus del Col·legi, cal destacar l’in-
crement d’assistents a les seus de Girona i Tarragona, que ha estat del 24%.

Assessorament personalitzat gratuït, en temes de comptabilitat, audi-
toria, fiscal, jurídic, assegurances i informàtica. Les consultes a cada gabi-
net han estat: fiscal (143), jurídic (111) i comptabilitat i auditoria (216).

Aula d’Informàtica

Durant l’any 2003 es va modificar la relació de Bases de Dades disponibles
per la consulta dels col·legiats en l’Aula Multimèdia del Col·legi. També es
va procedir a canviar l’ordinador que hi havia per un de nova generació que
incorpora lector DVD per accedir a les Bases de Dades de temàtica fiscal.
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ACTIVITATS PROFESSIONALS

Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP)
President: Antonio Argandoña
Vicepresidenta del CNEP: Mercè Rotllan

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) és l’òrgan col·legial
responsable de les tramitacions dels expedients disciplinaris. A més, té
per finalitat l'estudi del desenvolupament de les diferents normes tèc-
niques, ètiques i de conducta professional de compliment obligat en
les diferents vessants i especialitats de la professió. Està format per
dos representants de cadascuna de les diverses comissions col·legials
i està presidit per un col·legiat designat per la Junta de Govern.

L’any 2003 el CNEP ha emès 22 resolucions, corresponents a escrits de
denúncia i a impugnacions d’honoraris professionals dels economistes.
Pel que fa a la normativa col·legial, s’ha treballat en el desenvolupament
del Reglament Disciplinari, pendent d’aprovació per l’Assemblea de
Col·legiats, i en l’elaboració de l’Annex 4 del Reglament del TAP, que
regula les peculiaritats del llistat temàtic d’Administrador Concursal.

Els membres del CNEP al llarg d’aquest any van ser: Narcís Bellmàs;
Josep M. Calders; Raimon Casanellas; Montserrat Casanovas; Joan Cla-
vera; Iñaki Gili; Ramon Gonfau; Amadeo Ibarz; Lluís Jordi; Joaquim
Lladó; Luis F. Moreno; Joan Moseguí; Ivan Planas; Pilar Ponce; Albert
Prado; Montse Pueyo; Carlos Puig de Travy; Marta Roca; Joan Sardà;
Xavier Segura; Pilar Soldevila; Marçal Tarragó; Melcior Viloca; Ricard
Viña i Carlos Vivas.

Torn d’Actuació Professional (TAP)

El Torn d’Actuació Professional (TAP) és l’òrgan del Col·legi encarregat
d’atendre aquelles sol·licituds que comportin la realització de treballs
professionals en qualsevol de les vessants de la professió d’economista,
sigui l’origen de la petició un ens públic o privat. 

La Comissió Rectora del Torn d'Actuació Professional s’ha reunit cada
dos mesos per fer el seguiment de les designacions del Torn, així com
dissenyar noves línies de promoció i formació per als seus membres.
Està presidida per Mercè Rotllan, per delegació del president del CNEP,
i en formen part: Joan Moseguí, per Barcelona; Narcís Bellmàs, per
Girona; Lluís Jordi, per Tarragona; Albert Prado, per Lleida; i Joaquim
Lladó, en representació de la Secció del REA a Catalunya.

En el darrer trimestre del 2003 va entrar en vigor un nou llistat, el d’Ad-
ministrador Concursal, la qual cosa ens ha obligat a refer el reglament
del Torn d’Actuació Professional (TAP), afegint-hi un nou annex.

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Tot col·legiat té dret a inscriure’s gratuïtament a les comissions de tre-
ball que existeixen al Col·legi. D’altra part les comissions i grups de 
treball tenen atribuïda l'organització de conferències, actes de divulga-
ció i activitats de formació i reciclatge.

Economistes Auditors de Catalunya - Secció del REA a Catalunya 
(386 membres)
President: Joan Amat

Es composa del Comitè Gestor de la Secció del REA i del Comitè Consul-
tiu, format per representants de tots els sectors, tant públics com privats,
del món de l’auditoria i la comptabilitat. S’han celebrat diferents sessions
informatives, a més de col·laborar en la realització del curs de postgrau en
auditoria de comptes, en col·laboració amb Les Heures-Fundació Bosch i
Gimpera, així com en cursos i seminaris de l’Aula d’Economia del Col·legi. 

Comissió d'Economia del Medi Ambient (227 membres)
President: Joan Ràfols

Comitè de Coordinació: Marta Roca, representant del Col·legi a la Fun-
dació Fòrum Ambiental Ecomed i responsable del Noticiero Medioam-
biental; Camil Lluch, coordinador dels Cafès Mediambientals; vocals:
Josep Maria Salas i Iñaki Gili.

Participa activament en el Fòrum Ambiental ECOMED i forma part del
Comitè Tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental ECOMED. Durant l’any
2003 ha organitzat periòdicament les tertúlies Cafès Mediambientals, per
tal de tractar aspectes mediambientals d’interès per als economistes. 

Comissió d'Economia de la Salut (249 membres)
President: Joan B. Casas 
Vicepresident: Ivan Planas
Responsable "Dijous d'Economia de la Salut": Xavier Ruiz

Cada primer dijous de cada mes s’han celebrat les tertúlies “Dijous d’Econo-
mia de la Salut”, en les quals s’han tractat diferents problemàtiques relacio-
nades amb l’economia de la salut a partir de l’exposició d’un conferenciant.
Va organitzar, conjuntament amb el Col·legi de Metges de Barcelona,
dos actes d’apropament de les dues disciplines.

Comissió de Comptabilitat (982 membres)
President: Oriol Amat
Vicepresident: Carlos Vivas

Està formada per: un Comitè Permanent, que s’ha encarregat al llarg de l’any d’or-
ganitzar tot un seguit de conferències; un Grup de Treball de Comptabilitat Públi-
ca; i el Fòrum AECA-Col·legi d'Economistes de Catalunya, sobre Comptabilitat
de Gestió. A l’any 2002 es va crear l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat
i Direcció), de la qual formen part tots els membres de la Comissió de Compta-
bilitat. La Comissió ha organitzat tot un seguit d’actes conjuntament amb l’ACCID.

Comissió d'Economia Financera (937 membres)
President: Anton Gasol
Vicepresident: Xavier Segura
Secretari: Xavier Ferret

Al llarg de l’any han organitzat mensualment conferències i debats
sobre temes financers.

Dins de la Comissió, però amb funcionament autònom, s’organitza el Fòrum
d’Economistes en Mercats Financers, presidit per Montserrat Casanovas,
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amb la finalitat de reflexionar i debatre temes de rigorosa actualitat dins del
món financer. Aquestes trobades s’han fet en el decurs d’un dinar de treball
que té lloc a la Sala d’Actes del Col·legi. En l’organització del Fòrum col·labo-
ren juntament amb el Col·legi les següents entitats: Banc Sabadell, Borsa de
Barcelona, Caixa de Catalunya, Caixa de Sabadell, Fibanc, Hermes AVB, Ins-
tituto de Analistas Financieros, INVERCO, Lloyds TSB Bank i MEFF.

Comissió d'Assessors Fiscals (1.952 membres)
President: Jordi Conejos
Vicepresident: Josep M. Coma
Responsable sessions temàtiques: Josep Manel Cid

Aquesta Comissió és una de les més actives i més nombrosa. Com cada
any ha organitzat dues sessions temàtiques al mes, el primer i tercer
dimarts. Donada la gran assistència als seus actes, s’ha creat un sistema
de reserva de plaça per mitjà de la pàgina web.

Els representants de la Comissió, conjuntament amb representants d’al-
tres col·legis professionals, han mantingut diverses reunions amb l’AE-
AT, en les quals l’Agència Tributària els va informar de les novetats que
pensava introduir i van intercanviar opinions al respecte.

Comissió d'Economia Territorial i Urbana (341 membres)
President: Joan Ràfols
Vicepresident: Jordi Fortet

Els economistes especialitzats en temes d’economia territorial i urbana
es reuneixen al llarg de l’any per tal de reflexionar i intercanviar opinions
sobre temes relacionats amb aquesta especialitat. 

Comissió d'Ensenyament (352 membres)
Presidenta: Montserrat Casanovas
Vicepresident: Joan Sardà

La Comissió té oberta una llista de distribució dins la web del Col·legi per
tal de tractar via e-mail els temes que més afectin al col·lectiu que agru-
pen. La Comissió té una presència molt activa i representativa dins l'Or-
ganización de Economistas de la Educación del Consejo General de
Colegios de Economistas de España, òrgan creat per defensar els inte-
ressos dels economistes que es dediquen a l'ensenyament.

Comissió Unió Europea (226 membres)
President: Artur Saurí
Vicepresident: Joan Clavera (fins al juny), Alex Ruiz del Posino (des de juliol)

Aquesta Comissió, que agrupa als economistes interessats en la pro-
blemàtica que comporta la Unió Europea, va organitzar diferents con-
ferències al llarg de l’any.

Comissió d’Economia Industrial, Innovació i Localització
President: Artur Saurí
Vicepresidenta: Maria Callejón
Secretari: Lluís Saurí

Comissió constituïda en el segon semestre de l’any 2003 i que té per a
finalitat coordinar tots els investigadors i acadèmics en temes d’econo-

mia industrial, per tal de donar a conèixer les seves línies d’investigació
i comentar-les en comissió.

Altres comissions i grups de treball
Comissió d'Economia Internacional
Comissió de Màrqueting
Comissió de les TIC
Comissió d'Organització i Informàtica
Grup de Treball d’Economia del Benestar
Grup de Treball d'Economistes en l'Empresa Familiar

ALTRES ACTIVITATS

Jornada dels Economistes

El dia 6 de novembre va tenir lloc la vuitena edició de la Jornada dels
Economistes, en la qual van participar un gran nombre de personalitats
destacades del món econòmic, empresarial i polític del nostre país, amb
una assistència de 800 persones i 120 ponents, i un ampli ressò en els
diferents mitjans de comunicació. El tema central de la Jornada va ser
"La nova Europa en l’economia mundial", i la conferència inaugural va
anar a càrrec del Sr. Alfredo Sáenz. Com en anteriors edicions es va lliu-
rar a tots els assistents el llibre de ponències i el CD de la Jornada. 

En el marc del Sopar dels Economistes, i sota la presència del conseller
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, vàrem retre
homenatge als companys que celebraven els seus 25 anys de col·legia-
ció, i es va nomenar Col·legiat de Mèrit al Sr. Jacint Ros Hombravella, el
qual va comptar amb la presència destacada del Sr. Luis Angel Rojo. 

Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya

Aquest any el premi al "Llibre de major rellevància d'economia" va ser per
al Sr. Miquel Barceló Roca pel seu llibre “Catalunya, un país industrial”, i el
premi a “la trajectòria personal en la difusió de l’economia” va recaure en
el periodista Sr. Joaquín Romero, cap d’Economia del diari El Periódico.

Premis Reconeixement Col·legi d’Economistes de Catalunya 2003

“Millor currículum universitari” ex-aequo al Sr. David López Rodríguez
(Universitat de Barcelona) i al Sr. Rafael Niell Galmes (Universitat Pom-
peu Fabra), i accèsit a la Sra. Marta Arespa Castello (Universitat de Giro-
na) i al Sr. José María Catalá Santaines (Universitat Oberta de
Catalunya). Menció honorífica als llicenciats: Sra. Maria Cristina Plans
(Universitat Internacional de Catalunya), Sra. Susanna Guillén Ródenas
(Universitat Nacional a Distància-UNED), Sra. Laura Piella Aranda (Uni-
versitat de Vic), Sr. Joaquín Engel Suárez-Pazos (ESADE) i Sra. Carla
Andreu Rosell (Universitat Autònoma de Barcelona).

“Projecte més innovador de despatxos professionals” a Roig & Roig, pel
seu projecte “Libro de seguridad de datos de carácter personal conteni-
dos en soportes informáticos”.

“Economista d’empresa de l’any” al Sr. Carles Colomer Casellas.
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CONTINGUT DE LA FACTURA:
a) Número i, si s’escau, sèrie.
b) Data d’expedició.
c) Raó social de l’expedidor i destinatari.
d) NIF de l’expedidor i destinatari.
e) Adreça de l’expedidor i destinatari.
f) Descripció de l'operació que permeti determinar la base

imposable, el seu import, i el preu unitari de les opera-
cions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no esti-
gui inclòs en el preu unitari.

g) Tipus impositiu aplicat a la operació.
h) Quota tributària repercutida separada.
i) Data de realització de les operacions o del pagament

anticipat.

FACTURACIÓ:
“Numeració correlativa” dins de cada sèrie de facturació.

OBLIGACIÓ DE SERIES:
• Inversió subjecte passiu (AIB).
• Quan facturin els destinataris o tercers (Art. 5 Reglament

Facturació).
• Factures rectificatives.
• (D. Add. 5ª RIVA). Execució forçosa: els adjudicataris que

tinguin la condició d’empresaris o professionals estan facul-
tats per expedir la factura que documenti l’operació.

CÒPIA FACTURA: 
S’haurà d’indicar que és còpia.

DOCUMENTS SUBSTITUTIUS DE LA FACTURA:
La factura pot ser substituïda per tiquet i còpia en les
següents operacions, quan no excedeixin de 3.000 euros,
IVA inclòs:
a) Vendes al detall.
b) Vendes o serveis ambulants.
c) Vendes o serveis a domicili del consumidor.
d) Transports de persones i els seus equipatges.
e) Serveis d’hostaleria i restauració.
f) Serveis prestats per sales de ball i discoteques.
g) Serveis telefònics d’ús públic.
h) Serveis de perruqueria i instituts de bellesa.
i) Utilització d’instal·lacions esportives.
j) Revelat de fotografies i serveis prestats per estudis

fotogràfics.
k) Aparcament i estacionament de vehicles.
l) Lloguer de pel·lícules.
m)Serveis de tintoreria i bugaderia.
n) Utilització d’autopistes de peatge.
o) Les que autoritzi el Departament de Gestió Tributaria.

CONTINGUT DELS TIQUETS:
a) Número i, si s’escau, sèrie. Numeració correlativa.
b) NIF i raó social de l’expedidor.
c) Tipus d’IVA aplicat o l’expressió “IVA inclòs”.
d) Import total.

OPERACIÓ EXEMPTA O NO SUBJECTA A L’IVA:
S’haurà de facturar indicant que l’operació està exempta o no
subjecta i el precepte corresponent de la Llei de l’IVA o les dis-
posicions corresponents de la directiva 77/388/CEE de 17 de
maig, Sisena Directiva.

PROPI SUBJECTE PASSIU DESTINATARI:
En la factura s’haurà d’indicar que el subjecte passiu de l’IVA és el
destinatari de l’operació i, el precepte corresponent de la Llei de l’IVA.

OPERACIONS PER A QUI NO TINGUI LA CONDICIÓ 
D’EMPRESARI O PROFESSIONAL
No serà obligatòria la consignació en la factura de les dades
d’identificació del destinatari en les operacions que la contra-
prestació sigui inferior a 100 euros, IVA no inclòs.

MITJANS D’EXPEDICIÓ:
Les factures i els tiquets es podran expedir, en paper o suport
electrònic per qualsevol mitjà que permeti la constatació de la
data d’expedició, la seva consignació en el llibre-registre de
factures expedides (Art. 63 RIVA) i la seva conservació.

TERMINI PER A EXPEDIR LES FACTURES I ELS TIQUETS:
S’han d’expedir en el moment de realitzar-se l’operació corres-
ponent. Però, en el cas que el destinatari de l’operació sigui un
empresari o professional que actuï com a tal, es podrà expedir
en el termini d’un mes.
En tot cas, s’hauran d’expedir abans del dia 16 del mes
següent al període de liquidació en què s’han efectuat les
operacions, és a dir, quan s’hagi produït la meritació.

AGRUPACIÓ EN UNA FACTURA DE DISTINTES 
OPERACIONS:
Es podran incloure en una sola factura operacions realit-
zades en distintes dates per a un mateix destinatari, sempre
que s’hagin efectuat dins d’un mateix mes natural.

DUPLICAT DE LES FACTURES I TIQUETS:
Només es pot expedir un original per cada factura i tiquet.
L’expedició de duplicats només s’admet en els següents casos:
1) Diferents destinataris. En aquest cas s’haurà de consignar

a l’original i a cada duplicat la part de base i quota reper-
cutida a cadascun.
En els duplicats es farà constar l’expressió DUPLICAT.

2) En els supòsits de pèrdua de l’original.

FACTURES I TIQUETS RECTIFICATIUS:
La rectificació s’efectuarà amb l’emissió d’una nova factura o
tiquet en constaran les dades identificatives de la factura o
tiquet rectificats i la rectificació efectuada, a més de tots els
requisits d’una factura o tiquet.

TRAMESA DE LES FACTURES:
Els originals de les factures o documents substitutius expedits
s’hauran de remetre pels obligats a la seva expedició als desti-
nataris de les operacions.

El reglament de facturació

L'obligació dels empresaris i professionals d’expedir i lliurar factura per les operacions que realitzin, fins
el 31.12.2003, venia regulat en el RD 2402/1985, de 18 de desembre. A partir de 2004 el RD 1496/2003,
de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29-11-2003) ha aprovat un REGLAMENT PEL QUE ES REGULEN
LES OBLIGACIONS DE FACTURACIÓ.

Tot seguit resumim el més destacat.
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Termini
L’original de la factura expedida s’haurà de trametre (enviar)
en el cas d’un:
• Particular: en el moment de la seva expedició.
• Empresari o professional: en el termini d’un mes a partir

de la data de la seva expedició.

Forma
L'obligació de remetre les factures o document substitutius es
podrà complir per qualsevol mitjà.
Si es fa per mitjans electrònics el destinatari ha d’haver donat
el seu consentiment de forma expressa i els mitjans emprats
han de garantir-ne l’autenticitat de l’origen i la integritat del
seu contingut. Això s’acreditarà per alguna de les següents
formes:
1) Mitjançant una signatura electrònica avançada d’acord

amb el que disposa l’article 2.2. de la Directiva 1999/93/CE
del Parlament Europeu.

2) Mitjançant un intercanvi electrònic de dades tal com defi-
neix l’article 2 de la Recomanació 1994/820/CE de la
Comissió.

3) Mitjançant els elements proposats a tal fi pels interessats un
cop autoritzats per l’AEAT.

CONSERVACIÓ DE LES FACTURES I ALTRES DOCUMENTS:
Durant el termini de prescripció del dret de l’Administració per
determinar el deute tributari. És a dir, en general, durant 4
anys.

DOCUMENTACIÓ DE DETERMINADES OPERACIONS EN
RÈGIMS ESPECIALS:

Règim Especial de l’Agricultura, Ramaderia i Pesca:
Els empresaris o professionals que, segons el que disposa l’ar-
ticle 131.2n de l’IVA, han d’efectuar el reintegrament de la
compensació en l’adquisició de béns i serveis a qui estigui en
el REARIP, hauran d’expedir un rebut, i lliurar-ne una còpia al

titular de l’explotació per dites operacions, amb els següents
requisits: 
a) Sèrie i número. Numeració correlativa.
b) Raó social, NIF i adreça de l’expedidor i del titular de l’ex-

plotació.
c) Descripció de l’operació, així com lloc i data de la realitza-

ció material de les operacions.
d) Preu, percentatge de la compensació i import de la com-

pensació.
e) La signatura del titular de l’explotació.

Règim Especial de Béns Usats, Objectes d’Art, Antiguitat
i Objectes de Col·lecció:
– Expedir factura de compra quan el venedor no sigui subjec-

te passiu de l’IVA.
– En les factures de venda s’haurà de fer constar el règim

especial i si van destinades a un estat membre de la CE
s’haurà de fer constar la tributació d’acord amb l’article 26
bis de la Directiva 77/388/CEE.

– En les factures de venda sotmeses al règim especial no es
consignarà la quota d’IVA repercutit.

Règim Especial Agència de Viatges:
– No s’està obligat a consignar en la factura la quota d’IVA repercutit.
– Quan el destinatari sigui subjecte passiu de l’IVA es podrà fer

constar en la factura, amb la denominació “QUOTA D’IVA
INCLOSA EN EL PREU”, la quantitat resultant de multiplicar
per 6 el preu total i dividir per 100. S’haurà de fer constar la
subjecció al règim especial.

Recàrrec d’Equivalència:
Els empresaris que hagin de repercutir el Recàrrec d’Equivalèn-
cia hauran d’expedir factures separades per documentar els
lliuraments, i els comerciants acollits al règim especial que
realitzin simultàniament activitats en altres sectors hauran de
tenir documentat en factures diferents les adquisicions de mer-
caderies destinades a l’activitat en recàrrec i a la resta d’activitats.
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El cotxe al millor preu i amb la millor assegurança

• Informació de concessionaris 
que ofereixen un tracte preferent 
als col·legiats

• Informació de preus, ofertes, 
catàlegs, etc.

• Valoració orientativa del vehicle 
de segona mà

• Contractació de l’assegurança 

• Finançament en la compra

Serveis
d’Assegurances
Col·laboració 

GGDDSSCorreduría de Seguros
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de CatalunyaC Col·legi d'Economistes

de Catalunya

Informació:
Col·legi d’Economistes de Catalunya  Eli Masip (Tel. 934 16 16 04 Fax: 934 16 00 61)  cec@coleconomistes.com



Novetats d’auditoria

En el mes de febrer l’ICAC va publicar el BOICAC núm.
56/desembre de 2003. En relació a temes d’auditoria, es van
publicar a efectes d’informació pública, és a dir, de forma pro-
visional tres normes tècniques d’auditoria que són les
següents:

1. Norma tècnica d’auditoria d’elaboració de l’informe
complementari al d’auditoria de comptes anuals de l’em-
presa de serveis d’inversió i els seus grups

Aquesta norma substitueix la prèviament publicada en el BOI-
CAC núm. 54 sota el nom Norma Técnica de elaboración del
Informe Especial y Complementario al de auditoría de las
cuentas anuales de las Sociedades y Agencia de Valores y sus
Grupos. La raó d’aquesta nova norma és a causa que la Llei
del mercat de valors ha estat modificada per introduir en el
títol V, no només les societats i agències de valors sinó també
les societats gestores de carteres i els dóna el nom d’"empre-
ses de serveis d’inversió".

Si bé aquesta norma, amb motiu d’aquest canvi, ha estat revi-
sada totalment, podem dir que el canvi més significatiu és la
introducció d’un annex (annex II) que descriu un programa
detallat de treball per al desenvolupament de les proves
necessàries en relació a l’apartat 7 de la norma.

2. Norma tècnica d’auditoria sobre "utilització de tècniques
de mostreig i d’altres procediments de comprovació
selectives"

Per a l’elaboració d’aquesta norma s’ha pres com a guia la ISA
530 publicada per l’IFAC i on únicament s’han inclòs en la
introducció aspectes relacionats amb la norma que figuren en
la resta de les nostres normes d’auditoria.

Aquesta norma estableix les pautes que ha de seguir l’auditor
per a l’ús de tècniques de mostreig i altres procediments de
selecció, per poder obtenir l’evidència adequada als seus
objectius d’auditoria.

La norma és força descriptiva, de fàcil comprensió i de la seva
lectura es poden extreure les conclusions necessàries per pla-
nificar i executar el mostreig en els nostres treballs d’auditoria.
No és una norma exclusivament pràctica sinó que requereix,
per a la seva aplicació, haver desenvolupat cada auditor un sis-
tema de treball per a l’ús de mostres. Aquí els col·legis pro-
fessionals hauran de desenvolupar cursos per a l’aplicació
pràctica de la norma i la seva relació amb la norma d’im-
portància relativa.

La norma inclou quatre annexos que són de gran utilitat,
sobretot els que regulen els factors que influeixen en la
grandària de les mostres.

3. Norma tècnica d’auditoria sobre "altra informació
inclosa en documents que acompanyen als comptes
anuals auditats"

Aquesta norma regula els criteris que ha de tenir l’auditor
quan conjuntament amb l’informe d’auditoria i els comptes
anuals les societats publiquen "una altra informació" com a

part d’un document, ja sigui l’anomenat informe anual o un
fulletó per a una oferta pública, etc.

És important saber que aquesta norma no regula les obliga-
cions de l’auditor respecte de l’informe de gestió, ja que estan
a l’apartat 3.5 de la norma tècnica sobre informes.

En aquesta norma es defineixen dos conceptes principals, que
són les "inconsistències significatives", i les "incorreccions sig-
nificatives", i s’estableixen les pautes d’actuació de l’auditor
per a cada cas en el supòsit que es trobi amb alguna d’aques-
tes circumstàncies.

Amb aquestes dues darreres normes s’avança molt en el pro-
cés d’homologació respecte de les normes de l’IFAC, actual-
ment ens falta a Espanya només la ISA 230 (documentació),
la ISA 260 (comunicació de temes d’auditoria), la ISA 545
(Fair Value), la ISA 550 (parts vinculades) i la ISA 710 (estats
financers corporatius). De totes aquestes, són veritablement
importants les dues últimes.

Un cop acabat el procés d’homologació hauríem de sotmetre
a anàlisi les nostres normes i introduir els canvis que s’han
reflectit en les normes internacionals en aquests darrers anys.
Com aspectes prioritaris cal destacar el canvi de tractament
de les incerteses en el nostre informe d’auditoria i el mateix
quan la societat auditada té factors causants de dubte en
relació al principi d’empresa en funcionament. Espero que
aquests canvis que són absolutament necessaris es produei-
xin en un termini breu.

Carlos Puig de Travy
Economista i President del Comitè de Normes 
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Principis i normes comptables
espanyoles versus normes 
internacionals de comptabilitat 
(IAS/IFRS)
Projecte d’harmonització 
de la comptabilitat

Director de l’Àrea
Sr. Pere Lluís Fos
Economista auditor.
Soci de DF Economistes Auditors

Professorat:
Rafael Farrán
Economista. 
Soci d’auditoria de Deloitte & Touche

Alejandro Bernal
Gerent d’auditoria de Deloitte & Touche

18, 20 i 25 de maig de 2004
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Principis
Els principis que proposa la guia del GRI, per a la redacció de
Memòries de Sostenibilitat es divideixen en 4 grups:

TRANSPARÈNCIA, GLOBALITAT, AUDITABILITAT 
Formen el marc de la Memòria (l’exposició completa dels procesos,
procediments i supòsits implicats en la seva elaboració resulten essen-
cials per a la credibilitat. Aquesta transparència és un exercici de res-
ponsabilitat empresarial, ja que suposa l’explicació clara i oberta de les
seves accions a aquells que tenen dret a preguntar o motius per fer-ho.)
El principi de globalitat es fonamenta en la premissa que les opi-
nions de les parts interessades són essencials per a la seva elabora-
ció, tant de forma directa com indirecta. El conjunt d’usuaris de les
Memòries de Sostenibilitat és més ampli que el d'informes financers.
El principi d’Auditabilitat es refereix a la facilitat, per verificar
amb exactitud, tant per auditors interns com externs. L’exhausti-
vitat de la informació també pot afectar la capacitat de l'auditor
per dur a terme una valoració.

EXHAUSTIVITAT, RELLEVÀNCIA, CONTEXT DE SOSTENIBILITAT
Afecten a les decisions sobre que incloure a la Memòria.
Segons aquest principi tota la informació interessant ha de pre-
sentar-se de manera detallada, dins dels límits establerts. Engloba
tres dimensions; límit de funcionament, dimensió del seu abast i
dimensió temporal.
Principi de rellevància, ve definit per la importància que tenen les
dades per als processos de presa de decisions dels usuaris.
El de context de sostenibilitat, se centra en el significat que a par-
tir d’un context, explica com el desenvolupament en l’àmbit de l’or-
ganització afecta a la formació i a la reducció de capital econòmic,
social i ambiental a escala local, regional o mundial. 

PRECISIÓ, NEUTRALITAT I COMPARABILITAT
Pretén garantir la qualitat i la veracitat.
El mínim grau d’error possible i el menor marge. Indicació de qua-
litat i quantitat.
El principi de neutralitat es refereix a l’exposició imparcial i objec-
tiva del desenvolupament en els tres àmbits, de l’empresa.
El de comparabilitat, defensa la garantia que les memòries de sos-
tenibilitat permeten la comparació tant amb actuació d’altres eta-
pes de la pròpia empresa com amb les altres del sector o entorn.

CLAREDAT I PRIORITAT
Afecten a les decisions sobre l’accés a la Memòria.
En les memòries no hi ha un usuari primari, com en les financeres és
l’inversor, que ja té un coneixement de què va a trobar, en aquestes
és necessari la claredat, ja que no tots els grups d’usuaris comptaran
amb el nivell d’experiència necessària per a la lectura de la Memòria.
Indicadors
Els indicadors han de permetre percebre allò que l’empresa espe-
ra guanyar o perdre (valor sostenible) com a conseqüència del seu
comportament social i mediambiental i econòmic en les condi-
cions de mercat present i futur.
La funció dels indicadors, en les memòries de sostenibilitat és faci-
litar informació del triple compte de resultats, causats per l’orga-
nització informant, per tal de poder comparar entre memòries
anteriors i organitzacions.
Per tal que siguin eficaços en el plantejament d’avanç sostenible,
no han d'expressar únicament el que fa referència a les intencions
i als objectius de gestió interna, sinó que han de reflectir a més
l’amplitud dels contextos externs en què actua.
L’indicador és una imatge de la realitat i com a tal, subjecte a les
deformacions en les seves indicacions provinents de l’observador
i el seu mètode, la forma de captació i mesura de la imatge i
també de la forma i expressió de comunicació.
Els elements (mètode, forma de captació, de mesura i forma de
presentació) són d’especial rellevància en la determinació d’indi-
cadors de tipus social mediambiental i financers. 

Són elements que condicionen la informació subministrada pels indica-
dors i arriben a l’extrem de qüestionar la seva validesa. Tot i això, ens cal
disposar d’un conjunt d’indicadors vertebrats en un quadre de coman-
dament (balance scorecard) per possibilitar la gestió de l’empresa.
Tenim diferents tipus d’indicadors i diferents possibilitats de clas-
sificar-los. D’especial interès citem aquestes tipologies:
– comptadors: indicadors que mesuren la posició d’una magnitud.
– acumuladors: indicadors que relacionen el comportament d’una

magnitud al llarg del temps (la minimització dels residus)
– de relació (ràtios): indicadors que mesuren dues o més mag-

nituds relacionades a través d’una explicació causa efecte.
(Exemple: estalvi energètic i eficiència energètica).

– d’avís: indiquen la posició dels valors d’una magnitud per referència
a un interval determinat com a referent. En especial aquells indicadors
que només informen cas que el valor de la magnitud que observen
surti dels valors de l’interval marcat (excés de contaminació)

Un indicador analitzat de forma aïllada ha de complir amb un
grup de característiques a les quals s’han d’afegir les derivades de
les connexions amb la resta d’indicadors considerats. De forma
especial, convé evitar l’efecte de redundància (tots els indicadors
diuen el mateix) i l’efecte originalitat (l’únic indicador que parla
de...). És progrés vers la sostenibilitat poder comparar-lo amb les
altres empreses.(vessant externa)

Apunts de legislació
• El 29 de gener es va aprovar la nova Directiva sobre reciclatge

d’envasos .Els estats membres hauran de complir amb els objec-
tius fixats com a molt el 31 de desembre de 2008.

• El Govern aprova la Directiva de grans plantes de combustió
(GIC) que fixa determinats límits d'emissió d'SO2, NOx, i partí-
cules procedents d’aquest tipus de plantes.

Noticies d’interès 
• El 70 % de la població desconeix que és el desenvolupament

sostenible, segons el periodista Joaquim Aranjo.(EFE 4/2/04.)
• Les ajudes per a les energies renovables sumaran 5.742 milions

d´euros fins el 2010 (El Pais 10/3/04)
• Les empreses pagaran pels danys ecològics. La UE els obligarà a

establir mesures preventives, però no exigirà fer una assegu-
rança (Expansión 18/2/04)

Esdeveniments
• Està disponible la Guia de Principis Europeus de Bon Govern, per

a l'ajuda a empreses i inversors www.ecgs.net/publications....

Comissió del Medi Ambient
El 31 de març vàrem tenir una reunió informativa per a tots els
que heu contestat a la nostra crida, es va explicar el funcionament
de la Comissió, es va tractar el tema de drets d’emissió i van sor-
tir suggeriments per a la seva expansió. Des d'aquí us agraïm l’in-
terès manifestat i continuem demanant que cada vegada siguem
més, així podrem aconseguir aquest nou repte que es presenta a
l'economista. Us continuarem informant.

Marta Roca Lamolla 
Economista, Comissió de l’Economia del Medi Ambient

Mes de Memòries de Sostenibilitat: principis i indicadors

Al web del Col·legi www.coleconomistes.com, Comissions
de Treball i clicant a Medi Ambient hi trobareu més infor-
mació de les referències legislatives, notícies i ajuts.



Com detectar maquillatges comptables?
Els maquillatges comptables, que poden ser legals quan es fan
sense vulnerar la normativa comptable, impliquen que l’em-
presa no informa de la realitat i enganya als usuaris dels comp-
tes. Tot seguit es relacionen les tècniques de detecció de
maquillatges comptables més habituals.

Canvis de criteris. Convé analitzar els criteris comptables uti-
litzats, que s’exposen en la memòria que forma part dels comp-
tes anuals. Cal contrastar aquests criteris amb els dels anys
anteriors i amb els dels competidors. 

Salvetats dels auditors. També cal revisar l’informe d’audi-
toria per si hi ha salvetats. L’existència de salvetats posa de
manifest que els auditors discrepen d’algun aspecte inclòs als
comptes anuals. 

Resultats extraordinaris. Aquests a vegades poden ser a
causa de l’intent d’amagar una variació no desitjada dels
resultats ordinaris. 

Anàlisi de ràtios. També és recomanable l’anàlisi de l’evolu-
ció dels terminis de clients, estocs i proveïdors, per tal de
detectar maquillatges que puguin afectar a aquestes partides.

Operacions amb empreses vinculades. A vegades, els
maquillatges es fan a través d’empreses vinculades amb ope-
racions a preus diferents dels de mercat. 

Tractaments especials autoritzats. Ocasionalment, la
comptabilitat creativa es fa amb les autoritzacions pertinents
dels organismes supervisors. Per això, cal revisar possibles
autoritzacions de tractaments especials, que tot i que siguin
legals no deixen de ser maquillatges. 
Hi han altres maquillatges que ja no es detecten a partir dels
comptes anuals de l’empresa i, per tant, cal revisar els llibres
de comptabilitat. De tota manera, es tracta de revisions que
s’espera que siguin fetes pels auditors. 
A vegades els maquillatges es poden fer sense vulnerar la nor-
mativa comptable vigent. Per exemple, en la figura hi ha diversos
maquillatges (com els números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 14) que poden
ser legals, tot i que segurament podrien constituir fraus de llei. En
canvi la resta de maquillatges de la figura 6 són clarament il·legals.
El paper dels auditors en aquesta detecció de maquillatges és
fonamental.

Oriol Amat
Economista i catedràtic de la UPF
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Com es pot 
Tècniques de maquillatge Impacte en els comptes anuals detectar el

maquillatge?

Nota: 
I (comparar amb criteris comptables d’anys anteriors), 
II (comparar amb criteris comptables i indicadors dels competidors), 
III (analitzar si hi ha salvetats en l’informe dels auditors),
IV (revisar llibres de comptabilitat),
V (analitzar resultats extraordinaris i d’exercicis anteriors),
VI (analitzar evolució dels terminis de clients, estocs i proveïdors)
VII (analitzar operacions amb empreses vinculades)
VIII (revisar possibles autoritzacions de tractaments especials)
IX (analitzar els moviments dels comptes de reserves) 

El Col·legi d’Economistes i la Comissió de Comptabilitat amb la
col·laboració de l’ACCID pretén anar informant als col·legiats pun-
tualment de les novetats que es vagin produint. En aquest sentit,
cal recordar que els col·legiats que s’han inscrit a l’ACCID (recor-
deu que la inscripció és gratuïta per als economistes) ja han rebut
un exemplar del llibre “Comprendre les NIC” i properament rebran
altres publicacions sobre la matèria.

1. Augmentar o reduir despeses (provisions, amortitzacions,
reestructuracions empresarials, plans de pensions,...). No
reconèixer les despeses que suposen les stock options

2. Considerar com a despesa la I+D o bé activar-la

3. Comptabilitzar despeses amb càrrec a reserves enlloc de
portar-ho al compte de resultats

4. Endeutar-se a través de companyies que no es consoliden

5. Canviar el criteri de valoració dels estocs

6. Comptabilitzar transaccions fent estimacions optimistes
o pessimistes sobre el futur

7. Generar resultats extraordinaris amb la finalitat de millo-
rar els comptes, o viceversa

8. Considerar els resultats extraordinaris com si fossin ordi-
naris, o viceversa

9. Reconeixement anticipat d’ingressos o diferiment del
reconeixement de despeses

10. Diferiment del reconeixement d’ingressos o reconeixe-
ment anticipat de despeses

11. Vendes fictícies

12. Compensar partides d’actiu i passiu o d’ingressos i despeses

13. Transaccions a preus fora de mercat, irreals i/o amb la fina-
litat d’enganyar amb companyies que no es consoliden

14. No aportar informació de filials amb l’excusa que consti-
tueix informació d’alt valor estratègic o amb altres motius

Reducció o augment dels beneficis, fons propis,
actius i deutes

Reducció o augment dels beneficis, fons propis i actius

Augment dels beneficis 

Reducció del deute

Reducció o augment dels beneficis, fons propis i actius

Augment o reducció dels beneficis, fons propis i
altres actius o passius

Augment o reducció dels beneficis, fons propis i
altres actius o passius

Augment o reducció dels beneficis, fons propis i
altres actius o passius

Augment dels beneficis, i dels fons propis

Reducció dels beneficis i dels fons propis

Augment dels beneficis, dels fons propis i dels actius

Augment o reducció dels beneficis, fons propis i
altres actius o passius

Augment o reducció dels beneficis, fons propis i
altres actius o passius

Augment o reducció dels beneficis, fons propis i
altres actius o passius

I, II, III, VIII

I, II, III

III, IV,VIII, IX

IV, VII

I, II, III, VI

I, II, III, IV

V

I, III, IV, V 

I, II, III, IV, VI

I, II, III, IV, VI

II, III, IV, VI, VII

III, IV

II, III, IV, VI, VII

III

Algunes tècniques de maquillatge, impacte en els comptes anuals i sistemes de detecció



En els darrers temps estem assistint a grans canvis en el món
econòmic de la mà de fenomens com la globalització de
mercats, la internacionalització de l’activitat productiva i la
revolució tecnològica. Tot això està determinant un nou
panorama, que obliga a cercar fórmules per atendre i poten-
ciar la competitivitat en tots el fronts. En aquest context el
capital intel·lectual pren el relleu al capital físic, passant de
l’economia de les mans a l’economia dels caps i pensaments.
El factor humà es converteix, doncs, en quelcom clau per a
l’assoliment d’importants avantatges davant la resta de con-
currents en un món creixentment uniforme, esdevenint un
dels elements fonamentals per a l’èxit de l’anomenada
“nova economia”.

Aconseguir una posició diferencial favorable en matèria de
capital humà respecte d’altres països exigeix, lògicament,
disposar d’una població convenientment preparada en estu-
dis superiors. Catalunya presenta un panorama positiu pel
que fa aquest tipus d’estudis, tot i que, tanmateix, pateix
d’una escassa proporció de titulats en especialitats de caràc-
ter tecnològico-productiu (enginyeria, arquitectura, …). Però
comptar amb un capital humà diferencial en comparació
amb altres països no es pot limitar només a disposar d’una
dotació important de població amb estudis universitaris sinó
que ha de contemplar necessàriament tenir, també, un
important teixit de joves amb estudis de formació professio-
nal, sobretot d’aquelles especialitats més demanades per les
nostres empreses. Una oferta adequada de persones amb
titulacions d’aquest nivell, des dels punts de vista quantitatiu
i qualitatiu, és quelcom fonamental per nodrir de treballa-
dors la indústria catalana, i per dotar-la dels mitjans neces-
saris per aconseguir una major eficiència, productivitat i
competitivitat.

Atenent a la formació de caràcter professional de la joven-
tut, cal preguntar-se sobre quines han de ser les caracterís-
tiques que en els propers anys hauran de tenir aquests en
el cas de la indústria, per tal d’inserir-se convenientment en
el sistema productiu de les empreses i aportar, així, pro-
ductivitat i competitivitat. En el futur el perfil dels treballa-
dors industrials experimentarà canvis importants que s’han
de tenir present, com a conseqüència, fonamentalment,
d’una major tecnificació i automatització dels processos de
fabricació, mitjançant la incorporació d’equipament i tec-
nologia, d’una banda, i de la introducció de tècniques i
avenços en organització productiva, de l’altra. Aquests tre-
balladors:

• hauran d’implicar-se més en la marxa de les empreses;
• desenvoluparan menys tasques en un mateix lloc de feina

i es focalitzaran en treballs d’inspecció i manteniment;
• tindran més coneixements en tecnologia i més capacitats

per gestionar, organitzar i planificar les seves funcions;
• hauran de desenvolupar les seves funcions en estreta rela-

ció amb altres persones.

En els propers anys les qualitats personals incrementaran la
seva importància dins del perfil dels treballadors, convertint-
se en quelcom fonamental dins el capital humà. En el cas
dels treballadors industrials dedicats a feines directament
productives, les qualitats personals suposaran en el futur el
30,2% del perfil global, quan en l’actualitat representen un
26,6%. Entre aquestes qualitats destacaran l’actitud a tre-
ballar en equip, la capacitat per ensenyar, la capacitat d’i-

dentificar i resoldre problemes, la responsabilitat o la moti-
vació. Un segon grup d’elements a ressenyar en els treballa-
dors futurs de la indústria és el dels coneixements sobre
tasques específiques dels llocs de treball, la rellevància dels
quals serà d’un 27,0%, per sota del 33,0% que suposen en
el present. Cal destacar, en aquest cas, els coneixements
relatius a:

• la interacció home-equipament (per exemple, en matèria
de preparació de màquines);

• la manera de procedir en el lloc de treball (per exemple, pel
que fa als mètodes de treball);

• la sistemàtica de vigilància de les seves funcions (per exem-
ple, quant a inspecció del procés productiu).

En tercer lloc, el perfil futur dels ocupats industrials s’haurà
de caracteritzar per disposar de coneixements bàsics horit-
zontals, és a dir aquells que s’utilitzen per a qualsevol lloc de
treball amb independència dels trets de les empreses.
Aquests representaran el 22,0% del global, quan actual-
ment suposen el 20,3%. Destacaran, en aquest àmbit, els
coneixements relatius a la qualitat i verificació, a la seguretat
laboral, al manteniment i a la millora de processos i/o pro-
ductes. D’entre la resta de grups de coneixements que hau-
ran de tenir els treballadors en els propers anys cal assenyalar
els coneixements específics sobre tecnologies, sobretot en el
camp de la informàtica.

Davant d’aquestes exigències futures de les empreses
industriales quant als seus treballadors, quina és la respos-
ta del sistema d’ensenyament actual? Respecte d’això,
hom pot esmentar que una bona part de les companyies
considera que dit sistema no fa front als seus requeri-
ments. I, anant més enllà, s’apunta, fins i tot, que la prò-
pia filosofia del sistema està equivocada, atès que promou
un model de treballador que ja està superat i que respon
a la indústria del passat i no del present. El sistema d’en-
senyament es configura sobre la base de l’especialització
del factor humà com a principi, quan la indústria necessi-
ta treballadors generalistes i amb coneixements horitzon-
tals, amb vocació de polivalència. D’altra part, el sistema
promou la individualitat i la competència entre els estu-
diants, mentre que les empreses demanden la participació
personal i el desenvolupament de les funcions de manera
agrupada, en equip. Per últim, el sistema transmet, sobre-
tot, coneixements tècnics, però la indústria requereix indi-
vidus amb unes actituds i unes metodologies de treball
determinades.

Novament, es palesa, per tant, la manca de connexió entre
el sistema d’ensenyament i el sistema productiu i la urgent
necessitat d’establir ponts entre ambdós, que passin per
implicar activament les empreses i, també, els agents socials
en el disseny i la planificació dels estudis, així com en el seu
funcionament. I en aquest repte altres països ens poden
aportar la seva positiva experiència.

(Les dades i conclusions de l’article s’han tret del llibre El per-
fil del nuevo trabajador industrial, Document d’Economia
Industrial núm. 19, Centre d’Economia Industrial.)

Àngel Hermosilla
Economista i Responsable de la Secretaria Econòmica

El factor humà en clau de futur
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El passat 21 de gener el Sr. Ferran Sicart,
director de l’Àrea de Tresoreria i Mercat
de Capitals de Caixa Catalunya, parlà tant
sobre les diferents prediccions que hom
pot fer sobre l’evolució de la corba de tipus
d’interès com de la fiabilitat que aquestes
poden tenir. L’acte fou organitzat per la
Comissió d’Economia Financera i conduït
pel Sr.Artur Saurí, vicedegà del Col·legi.

El Sr. Sicart començà parlant dels condi-
cionants dels tipus d’interès i de les
diferències en els objectius de la política
monetària entre els Estats Units i Europa.
Els tipus d’interès depenen de diferents
factors del mercat, sobretot del creixe-
ment econòmic actual i de les expectati-
ves de com evolucionarà a llarg termini.
També depenen de la política monetària,
si bé aquesta només pot controlar els ter-
minis més curts. Quant als objectius d’a-
questa política, als Estats Units la Reserva
Federal (FED) es preocupa més pel crei-
xement econòmic que no pas el Banc
Central Europeu (BCE), més centrat en
l’estabilitat de preus; cosa que explica en
part l’actual diferència de tipus.

Tot seguit, la ponència analitzà l’evolució
dels tipus d’interès des de final dels anys
noranta de l’euro (el marc alemany i la
pesseta abans de la unificació monetària),

el dòlar americà i el ien. Ha estat un perí-
ode en què ha passat de tot. Els tipus tant
a curt com a llarg del marc alemany van
sofrir fortes pujades sobre l’any 1992, arri-
bant a estar a més del 9%. Després els
tipus han tingut una tendència descen-
dent, tot i que amb un repunt l’any 2001
(ja dins de l’euro), i en aquests moments
s’està en el mínim del 2% (fins a un any).
És curiós observar la diferència entre els
tipus a un any i els tipus a un mes. Nor-
malment ha de tenir signe positiu, perquè
més termini implica més risc i tenir els
diners més compromesos, però a vegades
hi ha expectatives de baixades de tipus
–per estar els bancs centrals defensant la
seva moneda–, i això dóna peu a un
signe contrari en la diferència: així va suc-
ceir quan el Banc d’Espanya estava
defensant la paritat de la pesseta amb les
altres divises, i va pujar els tipus a curt
termini per sobre de la tendència a llarg.
Per al dòlar, hi va haver també la pujada
de tipus –a tots els terminis– dos anys
més tard que per a les monedes europe-
es, i va baixar igualment després. Quant
al ien, el que més xoca és que a principi
dels noranta va baixar espectacularment,
i ara porta uns anys amb nivells propers
a zero, que no han servit per reactivar l’e-
conomia nipona, mostrant que hi ha un
clar problema de demanda.
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Treballem en grup / Ressenyes d’actes del Col·legi

Tipus d’interès: 
expectatives per a 2004

Una dada molt interessant és el tipus SWAP
(compromís d’un tipus fix en el futur) per
un període d’un any d’aquí a deu. Tant en
l’euro com en el dòlar observem que aques-
ta taxa ha anat baixant des de principi dels
noranta, i que en ambdós casos ha passat
de nivells propers al 9 i al 10% respectiva-
ment, fins propers al 4,5% actual per a amb-
dós. Per al ien, tot just en els darrers mesos
ha començat a repuntar i es posa per sobre
de l’1%, per la millora econòmica recent.

Si volem saber quines són les previsions
que ara mateix es fan sobre el tipus d’in-
terès, ens podem fixar en l’índex LIFFE,
que és el tipus forward que es negocia a
Londres per a l’euro. El Sr. Sicart ho
defensa com a millor referència perquè és
un tipus operable, en què oferta i deman-
da troben el seu equilibri. La previsió que
es desprèn és que a final d’any la corba
de tipus seguirà essent creixent i pujarà
mig punt en l’origen, aproximadament,
per seguir una tendència ascendent en el
futur. L’índex negociat a Chicago per al
dòlar ens prediu pujades més altes que
l’euro, tot i que seguiria estan per sota de
l’euro, perquè partia d’un punt inferior.

El darrer gràfic que el Sr. Sicart comentà fou
el que comparava les previsions de tipus
forward a tres mesos amb diferents terminis
d’execució amb els tipus spot que finalment
hi va haver. Si el mercat fos perfecte en les
seves previsions, un tipus spot hauria de ser
igual als forward contractats per a execu-
tar-se en aquell moment. I el gràfic ens mos-
tra que, al llarg dels darrers quinze anys,
hi ha hagut diferències molt grans en les
tendències que els tipus forward marcaven.

Per tant, el Sr. Sicart conclou que els tipus
forward, si bé reflecteixen unes cir-
cumstàncies de mercat que originen les
seves previsions, finalment sovint acaba
havent-hi un altre cúmul de fets que cau-
sen grans desviacions en el tipus final.
Amb tot, podem dir que els tipus tenen
una moderada tendència a l’alça.

A la fase d’intervencions del públic assis-
tent, el ponent afegí que, segons els seus
càlculs aquesta pujada de tipus no causa-
ria un gran desgavell sobre la morositat en
les hipoteques, perquè podria ser assumit
fàcilment per les famílies.

Ramon Vallés i Fort
Economista, col·laborador de la Comissió 

d’Economia Financera,

Una versió més detallada de la res-
senya i els gràfics usats en la con-
ferència estan disponibles a l’apartat
de la Comissió Financera de la pàgi-
na web del Col·legi



2 de febrer

Dinar col·loqui sobre Estratègies d’inver-
sió: actives versus passives, organitzat pel
Fòrum Economistes en Mercats Financers,
a càrrec del Sr. César Molinas, Managing
Director Asset Allocation Strategist de
Merrill Lynch Financial Centre.

3 de febrer

Sessió temàtica sobre Tributació de pro-
ductes financers,assegurances i previsions,
organitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals, a càrrec del Sr. Antonio Valdivia,
soci de Garrigues Advocats i Assessors
Tributaris.

5 de febrer

Conferència sobre Experiències en la millora
de la gestió de costos ABC: casos i concep-
tes,organitzada per la Comissió de Comp-
tabilitat i ACCID, a càrrec del Sr. Oliver
Greiner, Managing Director Howart & Part-
ners, SA i del Sr. Alfonso Requena, Mana-
ging Consultant Howart & Partners, SA.

10 de febrer

Conferència organitzada pel Club de
Conjuntura, sobre L’economia catalana al
començament del 2004, amb la participa-
ció del Sr. Víctor Fabregat, la Sra. Àngela
Fernández, el Sr. Àngel Hermosilla, el Sr.
Joan Miquel Hernández, la Sra. Mercè
Jou, la Sra. Teresa Ollé, la Sra. Maria Par-
pal, la Sra. Germaní Rincón, el Sr. Rafael
Romero i el Sr. Artur Saurí, va estar
moderada pel Sr. Jordi Goula.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades



12 de febrer

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per a la pre-
sentació de l’Informe Situació Econòmica
Hivern 2004, a càrrec del Sr. Àngel Her-
mosilla, economista i de l’Il·ltre Sr. Jordi
Conejos, degà del Col·legi.

Seminari sobre Tancament comptable i fis-
cal del 2003,organitzat per la seu de Girona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Antonio Garrido, economista,
doctor en Ciències Econòmiques i Empre-
sarials, professor titular de Comptabilitat de
la UB i soci del Gabinete Garrido Asesores.

16 de febrer

Presentació i discussió del treball d’A.
Cabrales (UPF) i A. Calvó Armengol (UAB)
“Corporate Downsizing to Rebuild Team
Spirit”, organitzada per la Comissió d’E-
conomia Industrial, Innovació i Localitza-
ció, presentat pel Sr. A. Cabrales i com a
comentaristes el Sr. Benito Arruñada (UPF)
i el Sr. Xavier Martínez-Giralt (UAB).

17 de febrer

Sessió temàtica sobre La fiscalitat de les
separacions matrimonials organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec de la
Sra. Sílvia Cano, doctora en dret i inspecto-
ra tributària de la Generalitat de Catalunya.

19 de febrer

Jornada sobre La nova Llei concursal,
organitzada per la seu de Tarragona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a

càrrec de l’Il·ltre Sr. José Antonio Mora,
jutge degà de Tarragona; hi van intervenir
el Sr. Antonio Vives Sendra, degà del
Col·legi d’Advocats de Tarragona, el Sr.
Salomon Hernández, economista i el Sr.
Lluís Jordi, economista, membre de la
Comissió Rectora del TAP.

24 de febrer

Casos pràctics d’auditoria, la sessió porta-
va per títol “Procediments legals i d’altres
formalitats per renunciar al càrrec d’audi-
tor, n’hi ha?”, organitzat per la Secció del
REA a Catalunya.

25 de febrer

Seminari de la Llei general tributària orga-
nitzat per la seu de Lleida del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
José Feliciano Morales, la Sra. Ana Boi-
llos, la Sra. Marta Calatayud i el Sr. Luis
Miguel Ramon, tots ells inspectors tribu-
taris de l’Agència Tributària a Lleida.
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2 de març

Sessió temàtica sobre Novetats en matèria
de facturació, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr. Gonza-
lo García de Castro, cap de la Dependèn-
cia Regional de Gestió Tributària.

Seminari sobre La nova Llei tributària,
organitzat per la seu de Tarragona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec de la Sra. Mª Letícia Ibáñez Fortea,
inspectora d’Hisenda i el Sr. Jordi Solé
Estadella, inspector d’Hisenda.

4 de març

Seminari sobre Novetats IVA 2004. RD
1.496/03 de 28 nov. (decret de facturació).
Operacions Immobiliàries. Operacions
Intracomunitàries. Deduccions d’IVA
suportat, organitzat per la seu de Girona
del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
a càrrec del Sr. José M. Tocornal, cap de
la Unitat Provincial de l’AEAT de Girona.

8 de març

Assemblea de col·legiats per a l’aprovació
de la liquidació dels comptes anuals de
l’exercici 2003, presentació de l’informe
de gestió corresponent a l’exercici 2003
del Comitè de Normativa i Ètica Profes-
sional (CNEP) i l’aprovació del Reglament
Disciplinari del Col·legi d’Economistes de
Catalunya.

9 de març

Sessió temàtica sobre Procediment
d’adjudicació d’accions en OPV: teoria
i realitat, organitzada per la Comissió
d’Economia Financera, a càrrec del Sr.
Joan Rosàs Xicota, economista, direc-
tor de Desenvolupament Internacional
de “La Caixa”, va estar moderada pel
Sr. Anton Gasol, president de la
Comissió.

16 de març

Sessió temàtica sobre Consultes i sentèn-
cies tributàries, organitzada per la Comissió
d’Assessors Fiscals, a càrrec del Sr. Jorge
Martínez-Aguado, economista assessor
fiscal i advocat.

18 de març

Presentació de la WEB en català de l’AEAT
i novetats en la gestió de la renda, organit-
zada per la Comissió d’Assessors Fiscals i
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el REAF, a càrrec del Sr. Raúl Burillo, dele-
gat especial de l’AEAT de Catalunya, el Sr.
Julio Vázquez, cap de la Dependència
Regional de la Gestió Tributària i d’In-
formàtica i el Sr. Gonzalo García de Cas-
tro, cap de la Dependència Regional de
Gestió Tributària.

29 de març

Roda de premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per a la pre-
sentació de l’estudi La vertebració de l’EU-
RAM com a necessitat ineludible dins la
nova Europa elaborat pel Fòrum d’Enti-
tats, iniciativa ciutadana formada pel
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el
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ASSESSORIA D’EMPRESES

Fiscal, Laboral, Comptable, Legal, 

Auditoria, Gestió de Qualitat ISO,

Corredoria d’Assegurances, Protecció 

de Dades i Recursos Humans

Més de 50 oficines a tota Espanya

INCORPORA NOUS DESPATXOS

PERFIL SOL·LICITAT:

– Llicenciats en Econòmiques, Dret, 
Empresarials i Graduats Socials

– Assessories en funcionament 

– Corredories d’Assegurances

Per a més informació:

Tel.: 972 67 41 77 Fax: 972 67 38 10

central@tax.es www.tax.es

Col·legi d’Economistes de Catalunya, el
Col·legi d’Enginyers Industrials de Cata-
lunya, l’organització patronal Pimec Sefes
de Catalunya i per l’Associació de Políti-
ques Socials Segle XXI amb la presència
del degà del Col·legi d’Economistes, el Sr.
Jordi Conejos, el degà del Col·legi d’En-
ginyers Industrials, el Sr. Angel Llobet i
Díez, el degà del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, el Sr. Jesús Alonso i Sainz, el
president de Pimec Sefes, el Sr. Josep
González i el president de l’Associació de
Polítiques Socials Segle XXI, el Sr. Ignasi
Farreres.

30 de març

Casos pràctics d’auditoria, la sessió porta-
va per títol: “La independència a l’audito-
ria: fusions, col·laboracions, liquidacions?,
altres alternatives...” organitzat per la Sec-
ció del REA a Catalunya.

31 de març

Reunió de la Comissió d’Economia del
Medi Ambient en què el Sr. Iñaki Gili ens
va parlar sobre el tema de Drets d’emissió.

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

• Presentació aportada pel Sr. Antonio Valdivia, amb motiu de la conferència
Tributació de productes financers, assegurances i previsions del passat 3 de
febrer organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

• Situació Econòmica Hivern 2004. 

• Documentació aportada en la Presentació i discussió del treball de A. Cabra-
les (UPF) i A. Calvó Armengol (UAB) “Corporate Downsizing to Rebuild
Team Spirit” del passat 16 de febrer organitzada per la Comissió d’Econo-
mia Industrial, Innovació i Localització.

• Documentació aportada per la Sra. Sílvia Cano, amb motiu de la sessió
temàtica La fiscalitat de les separacions matrimonials del passat 17 de febrer
organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

• Documentació aportada pel Sr. Gonzalo García de Castro, amb motiu de
la conferència Novetats en matèria de facturació, del passat 2 de març
organitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

• Documentació aportada pel Sr. Joan Rosàs Xicota, amb motiu de la con-
ferència Procediment d’adjudicació d’accions en OPV: teoria i realitat, del
passat 9 de març organitzada per la Comissió d’Economia Financera.

• En l’apartat de la Comissió d’Assessors Fiscals hi trobareu l’estudi aportat pel
servei d’estudis del REAF sobre la Normativa fiscal de les comunitats autòno-
mes en els tributs cedits.

• Estudi: La vertebració de l’EURAM com a necesitat ineludible dins la nova Euro-
pa, elaborat pel Fòrum d’Entitats.



AA
Protecció de dades de caràcter personal: 
criteris actuals de l’Agència de Protecció 
de Dades

Curs de consolidació comptable

Lideratge i motivació d’equips de treball

Empresa familiar: direcció estratègica 
i planificació de la successió

La nova Llei general tributària

Tractament de l’empresa familiar 
en l’Impost sobre el patrimoni i en l’Impost
sobre successions i donacions

Gestió de crèdit a clients: credit management

Eines i solucions jurídiques 
per a situacions de morositat

Novetats en la normativa comptable
espanyola

Models de costos ABC

Economia dels residus

Curs de fiscalitat immobiliària

Curs de fiscalitat de l’empresa

Seminari sobre la valoració d’empreses

Canviar a la gestió integrada

Aspectes jurídics 
de la compravenda d’empreses

Curs de control de gestió. 
Control pressupostari
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2 febrer 2004 8 h Jordi Bacaria/Jesús Soler, advocats. Membres de la Comissió de Dret Informàtic
del Col·legi d’Advocats de Barcelona

11 febrer 2004 40 h Joaquim Rabaseda, economista. Catedràtic del Departament d’Empresa 
de la Universitat de Girona

12 febrer 2004 21h Mercè Sala, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. 
Ha estat presidenta de Renfe. Presidenta de l’FPC. 
Directora general de la Fundació per a la motivació dels recursos humans
José Antonio Lavado, llicenciat en Psicologia per la UAB. Soci director de Bidea
José Luis Portabales, advocat. Graduat Social. Diplomat en Direcció 
de Personal per ESADE. Director de Recursos Humans del grup CELSA
Francesc Beltri, consultor-soci de CDI Consultors. 
Psicòleg i MBA en Desenvolupament Organitzacional
Anna Fornés, pedagoga. Màster en Formació de formadors. 
Gerent de la Fundació per a la motivació dels recursos humans

16 febrer 2004 16 h Albert Guasch, economista. Soci director d’Stratus Management Consultants,
codirector de Bts i president del Hidden Leadership Institute

16 febrer 2004 4,5 h Carlos Cervantes, sotsdirector general de Tributs del Ministeri d’Hisenda
Ramon Lanau, economista. Assessor fiscal

18 febrer 2004 3,5 h Modesto Huertas, vicepresident de la Junta de Finances del Departament d’E-
conomia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Armando Fernández, inspector de Tributs del Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya. President de l’Associació d’Inspectors
Tributaris de la Generalitat de Catalunya

23 febrer 2004 15 h Francisco Marín, director de Choice Consultores Asociados

24 febrer 2004 4 h Elisa Escolà, advocada. Doctora en Dret. Professora associada de Dret Processal
de la Universitat de Barcelona. Professora de l’Escola de Pràctica Jurídica de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Membre dels Departaments Processal
i Concursal de BROSA Abogados y Economistas
Fernando Mier, advocat. Postgrau en Gestió Financera per la Universitat 
de Barcelona. Expert en Dret Societari i Contractació Mercantil. 
Director del Departament Mercantil de BROSA Abogados y Economistas

25 febrer 2004 20 h Oriol Amat, economista. Professor de l’Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat
de la Universitat Pompeu Fabra
Soledad Moya, economista. Professora de l’Àrea d’Economia Financera 
i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra

4 març 2004 24 h Antonio Garrido, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. 
Professor de Costos de la UB. Assessor d’empreses

8 març 2004 30 h Coordinadora: Marta Roca, economista, experta en gestió ambiental

10 març 2004 18 h Eduardo Pedrosa/Ignacio Cornet, economistes. Assessors fiscals
Romualdo Ibáñez, advocat. Assessor fiscal
Armand Fernández, inspector de Tributs del Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya. President de l’Associació d’Inspectors
Tributaris de la Generalitat de Catalunya

10 març 2004 33 h Àngel Segarra, economista. Assessor fiscal
Joan de Figarolas, advocat. Assessor fiscal

15 març 2004 16 h Agustín Checa, economista. Soci de BDO Audiberia

23 març 2004 14 h Francesc Reguant, director d’Administració i Sistemes d’Informació de l’IRTA

24 març 2004 12 h Josep Herrera, advocat, especialitzat en Fusions i Adquisicions de Garrigues
Advocats i Assessors Tributaris

25 març 2004 58 h Jordi Casals, soci de Faura Casas Auditors
Joaquim Catalán, economista i advocat. Soci i director de Producció i Qualitat de Brosa
Salvador Vercher, economista. Consultor d’empreses. Professor associat 
de la Universitat de València

Activitats realitzades per l’Aula d’Economia (1/2/04 al 4/4/04)

NOM DEL CURS DATA D’INICI DURADA PROFESSORAT

Aquests cursos s’imparteixen periòdicament i pots trobar la informació actualitzada a la web del Col·legi.
Si estàs interessat en algun d’aquests cursos, sol·licita més informació a l’Aula d’Economia 

Telèfon: 93 416 16 04 (ext. 214) Marta Ruiz
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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

Business Advisoring ofereix a tots els col·legiats un descompte des
del 10% sobre les tarifes oficials en el moment de concertar el servei.
Per a més informació: c/ Moià 1 - Tuset 3, 2a. pl. 08006 Barcelona 
Tel.: 932 413 717 www.tusetbusinesscenter.com 

CCCB ofereix un 20% de descompte en les exposicions que organit-
za. 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 astigma-
tisme), 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 assesso-
rament 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

IAE ofereix descomptes prop del 10% sobre el preu de tarifa 
a tots els col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Podrà consultar-ho en un entorn DEMO.

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

Catalunya Motor

francesc mestre art

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.



Poliesportiu Marítim centre de Talassoteràpia, ofereix un descompte 
del 50% en la inscripció i fins un 20% en les quotes mensuals.
Per a més informació: Pg. Marítim, 33-35 08003 Barcelona
Tel. 932 240 440 maritim@claror.org www.claror.org

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

NH Hoteles Descomptes variables fins un 25% sobre tarifa oficial 
en hotels d’Espanya i Portugal, en habitacions dobles o dobles 
d’ús individual 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 preferencial 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 Hotels & Resort ofereix un descompte del 20% 
sobre la tarifa oficial en tots els nostres establiments.
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, 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

S4 ofereix a tots els col·legiats ofertes d’ordinadors Toshiba.
Podeu consultar aquestes ofertes en el número de telèfon: 902 158 920,
o enviant un correu electrònic a toshiba-info@bcn.s-4.es

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

Nuevo Peugeot 206 SW. Muy personal. Cosmopolita, distinto, unisex, con 19 centímetros más que se traducen en un nuevo maletero espacioso y fun-
cional que le convierte en un coche esencialmente distinto. ¿Quieres ver más?: Ordenador de viaje, airbags inteligentes conductor y pasajero,airbag laterales, volante
deportivo de cuero, equipo de audio con CD frontal, asientos deportivos, climatizador automático, llantas de aleación, limpiaparabrisas automático con sensor de llu-
via, luneta trasera de apertura independiente, encendido automático de faros y motores gasolina 1.4 (75 CV.), 1.6 (110 CV.), 2.0 (138 CV.) y Diesel HDI 2.0 (90 CV.).

Gama 206 SW: Consumo mixto (L/ 100 km): entre 4,4 y 7,9. Emisiones CO2 (g /Km): entre 117 y 189.



Guía de la Ley General
Tributària

Autor: 
Carlos Javier
Cervantes 
Sánchez-Rodrigo

Editorial: 
CISS

Un libro redactado por especialistas que
aborda la Ley General Tributaria en su
totalidad incidiendo especialmente en
las novedades introducidas por la nueva
Ley. 

Una ley que tiene especial interés para el
profesional tributario, ya que desciende
al máximo detalle (249 artículos) concre-
tando las cuestiones más relevantes rela-
tivas a los procedimientos, infracciones y
sanciones, recursos y reclamaciones en el
ámbito tributario. 

Esta obra ha sido escrita para obtener
respuestas tan detalladas como la pro-
pia Ley, contando con: reproducción
del artículo, comentarios explicativos
de las diferencias y novedades respec-
to a la situación anterior, ejemplos de
aplicación, referencias a doctrina admi-
nistrativa y jurisprudencial y anexo nor-
mativo con el texto de la Ley General
Tributaria. 

Novetats Hemeroteca
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Cuentas ambientales
y actividad económica
Directores: 
Pablo Campos 
y José M. Casado

Editado: 
Consejo General 
de Colegios de 
Economistas de España

Este libro ofrece un conjunto de contri-
buciones de autores españoles al debate
global sobre la reforma en marcha del
producto interior neto, que fueron debati-
das en el VI Congreso Nacional del Medio
Ambiente. El propósito final del libro es
desvelar al lector los números ocultos de
la economía y así acabar con la idea vul-
gar de tomar a la economía de los bienes
y servicios comerciales como toda la eco-
nomía; en definitiva, el libro quiere pre-
sentarle al lector un retazo de toda la
actividad económica, integrando los valo-
res comerciales y ambientales.

La competitivitat 
de l’economia espanyola:
inflació, productivitat 
i especialització
Autors: Varis

Editorial: 
Servei d’estudis 
de “la Caixa”

Com evoluciona la competitivitat de l’e-
conomia espanyola? Indicadors recents
alerten sobre un retrocés important des
de 1999. Això no obstant, la convergèn-
cia real amb Europa avança favorable-
ment, segons dades de producció, renda
i ocupació. No indica aquesta evolució
guanys de competitivitat? A què és
deguda aquesta paradoxa? A partir d’a-
questa pregunta, un equip de prestigio-
sos economistes de l’IVIE (Institut
Valencià d’Investigacions Econòmiques),
dirigits pel catedràtic de la Universitat
de València i director de l’esmentat ins-
titut, Francisco Pérez, ens ofereix una
reflexió àmplia, rigorosa i clara sobre un
problema la complexitat del qual no
sempre es recull en els debats i publica-
cions recents.

Todo renta 2004
Autor: 
Francisco M. 
Mellado 
Benavente

Editorial: 
CISS

Para preparar la primera declaración del
IRPF después de la reforma operada por
la Ley 46/2002. Trata con detalle los pun-
tos más complejos y controvertidos del
impuesto.

Es una excelente guía para minimizar la
carga tributaria en la declaración del
ejercicio 2003, conociendo la normativa
y la doctrina administrativa aplicable en
cada caso.

Contiene toda la información necesaria a
través de comentarios, atenciones y sen-
cillos ejemplos. Incorpora cuadros con
casuística que recogen la doctrina más
novedosa de la Dirección General de
Tributos y de la Agencia Tributaria sobre
los aspectos más ambiguos o polémicos
del impuesto. 
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Entitats col·laboradores

Agenda maig 2004
ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 5 de maig 16.30 h Sala d’Actes
Actuacions en processos de due-diligence

• 10 de maig 16.00 h Sala d’Actes
Com afecta als professionals la Llei de serveis de la societat 
de la informació i comerç electrònic i la signatura electrònica?

• 13 de maig 16.30 h Sala d’Actes
Seminari de la declaració de l’Impost sobre societats de 2003

• 17 de maig 17.00 h Aula 2
Gestió pràctica de tresoreria

• 18 de maig 18.00 h Aula 1
Principis i normes comptables espanyoles versus normes 
internacionals de comptabilitat (IAS/IFRS)

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

• 25 de maig 09.30 h Aula 1
Organització per processos i gestió de processos

• En preparació
Gestió del risc de crèdit en entitats financeres

• En preparació
Programa de control de gestió a l’Administració Pública

• En preparació
Novetats en la normativa comptable espanyola (2ª edició)

• 4 de maig 19.30 h Sala d’Actes
Presentació campanya de renda 2003
Cal fer inscripció prèvia a la pàgina web del Col·legi

• 6 de maig 19.00 h Sala 
Reunió interna de Juntes

• 12 de maig 19.00 h Sala d’Actes
“El mercat dels fons d’inversió: implicacions de la nova Llei”

• 20 de maig 19.00 h Sala d’Actes
“Noves tendències en control de gestió: Customer value management”

• 19 de maig 19.00 h Sala d’Actes
“Reptes i oportunitats de l’ampliació de la UE. 
Efectes sobre l’economia, la política i la societat”

• 26 de maig 18.00 h Sala 
Reunió interna de Juntes

• 26 de maig 19.00 h Sala d’Actes
“L’economia catalana davant dels nous reptes: 
economia del coneixement i xarxes de ciutats”

• 18 de maig 19.00 h Sala d’Actes
Presentació del Conveni subscrit amb l’Institut Municipal d’Hisenda  
de l’Ajuntament de Barcelona: avantatges per als professionals
Cal fer inscripció prèvia a la pàgina web del Col·legi

• 4 de maig 19.30 h Palau de la
Acte de presentació del número 47: “Les fundacions en la societat actual” Generalitat

• 25 de maig 19.30 h Sala d’Actes
Sessió informal de casos pràctics

• 4 de maig 18.00 h Seu
“Campanya de renda 2003. Fiscalitat no residents” de Girona

AULA D’ECONOMIA

COMISSIÓ 
D’ASSESSORS FISCALS

COMISSIÓ D’ECONOMIA
DE LA SALUT

COMISSIÓ D’ECONOMIA
FINANCERA

COMISSIÓ DE COMPTABI-
LITAT I ACCID

COMISSIÓ 
UNIÓ EUROPEA

GRUP DE TREBALL
D’ECONOMIA 
DEL CONEIXEMENT

JUNTA DE GOVERN

REVISTA ECONÒMICA
DE CATALUNYA

SEU DE GIRONA

Tauler d'anuncis
Economista disposa de despatx de 100 m2 per compartir.

Aire acondicionat, fax, telèfon i adsl.
Està situat en el carrer Rector Ubach,

entre els carrers de Muntaner i Aribau.
Telèfon de contacte: 93 414 55 55
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