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l proper 11 de novembre tindrà lloc la Jornada dels Economistes 2004,

en què, com cada edició, dóna lloc a dos tipus d’actes. 

La Jornada pròpiament dita, que és un bon reflex del que fem els economistes,

així com un bon instrument per formar-nos i reflexionar col·lectivament sobre

aspectes econòmics d’actualitat que ens són d’interès. És sense cap dubte l’acte

de referència que anualment organitza el nostre Col·legi i a més és un dels esde-

veniments més importants i esperat de la societat catalana.

Amb aquesta novena edició de la Jornada dels Economistes, que l’hem titulada

“L’economia Catalana: Què cal fer?”, hem volgut fer un pas més. Així, a més d’a-

nalitzar els aspectes que s’han cregut més rellevants en relació a la situació actual

de l’economia catalana i reflexionar sobre la possible evolució en el futur, com

s’ha fet en anteriors jornades, en l’edició d’enguany, les diverses sessions estan

pensades a més, per suggerir possibilitats d’actuació en els seus camps correspo-

nents, el “Què cal fer?”.

Així, la majoria de les 19 sessions que configuren la Jornada, 16 sessions simultà-

nies (vuit al matí i vuit a la tarda) a Barcelona i 3 sessions organitzades a les seus

territorials de Tarragona, Lleida i Girona conjuntament amb les Universitats res-

pectives uns dies abans, s’analitzaran i  suggeriran propostes d’actuació en relació

a temàtiques d’economia general (finançament autonòmic, infraestructures necessà-

ries per a Catalunya, model productiu, innovació,...) d’economia de l’empresa

(internacionalització, marques,  necessitat de finançament de les empreses,....) 

La Jornada dels Economistes conté també un acte lúdic, de germanor, el Sopar
dels Economistes. És en el transcurs d’aquest sopar quan es fan els lliuraments

dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya i els guar-

dons dels premis de Reconeixement del Col·legi, així com els actes de nomena-

ment de col·legiats de Mèrit i d’Honor i el petit homenatge que anualment el

Col·legi rendeix als col·legiats que ho són des de fa més de 25 anys.

En aquest informatiu també trobareu el resultat de l’enquesta Situació Econòmi-

ca (Primavera 2004), que us animo a llegir amb deteniment. Poca cosa puc

comentar que no hagi dit en anteriors editorials. Han participat 885 col·legiats, 100

més que en la passada edició, i quasi 200 més  que la enquesta Situació Econò-

mica (Primavera 2003). Gràcies doncs als que participeu i feu possible que tres

cops a l’any donem a conèixer a la societat quina és la nostra opinió en relació a

la situació de l’economia a Catalunya i d’altres qüestions d’actualitat. Els que enca-

ra no participeu, animar-vos a participar-hi i aconseguir així que a més de ser una

opinió representativa, sigui l’opinió de tots els economistes de Catalunya.

Aprofito per desitjar-vos unes bones vacances d’estiu.

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C

C

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

de Catalunya E

Edita: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Secretària general: M. Rosa Cava
Secretari tècnic: Lluís Santaló
Director de Formació: Jesús Álvarez
Administració financera 
i Secció del REA: Montserrat Escanilla
Secretaria Econòmica: Àngel Hermosilla
Assessorament lingüístic: Judit Gasull
Informàtica: Jordi Ibàñez
Disseny: Estudio DG
Fotògrafa: Mercè Bel
Impressió: Treballs Gràfics, S.A.
Publicitat: Bitmap S.L.
Isidre Rodríguez Tel. 93 416 16 04
Dipòsit Legal: B-36694-89 Jordi Conejos

Degà
El Col·legi no assumeix ni es fa responsable del contingut dels
anuncis publicat en tot l’Informatiu.



Tot i el comportament globalment positiu
de l’economia catalana des dels noranta
fins ara, amb creixements força per sobre
dels de la Unió Europea, hi ha un clima
general de preocupació sobre el futur, en
el nou marc de globalització i d’ampliació
de la UE. La Jornada dels Economistes
d’enguany vol respondre a aquesta preo-
cupació amb el lema L’economia catalana:
què cal fer? Les setze sessions que com de
costum integren la Jornada estan pensa-
des per suggerir possibilitats d’actuació en
els camps que s’han considerat rellevants
pel futur de l’economia catalana. 

En un primer bloc de sessions, dedicat als
recursos financers necessaris per garantir
el creixement de l’economia, tenim la ses-
sió Quin finançament ha de tenir l’econo-
mia catalana?, en el qual es debatrà sobre
les competències en matèria tributària de
la Generalitat, si ha de tenir un model de
finançament propi, les diferències d’in-
gressos entre comunitats de règim comú i
foral, la solidaritat interterritorial i l’agèn-
cia tributària pròpia. En un segon taller, 
El finançament de les infraestructures
necessàries per a Catalunya, sobre la base
que els pressupostos públics manifesten
la seva insuficiència per atendre aquest
volum de necessitats, s’analitzaran les
diferents formes de participació del capi-
tal privat en el finançament de les infra-
estructures públiques. En el tercer taller
d’aquest bloc, L’empresa té els mitjans de
finançament adients?, es confrontaran les
opinions d’empresaris, institucions finan-
ceres i Administració catalana sobre la
qual es pensa que és una de les deficièn-
cies del nostre sistema financer.

Un segon conjunt de sessions inclou les
relacionades amb diferents aspectes
estructurals de l’economia i la societat
catalanes. És el cas de Model productiu,
quin ha de ser?, en la qual es vol debatre
aquest element clau per al desenvolupa-
ment a llarg termini de la nostra econo-

mia. Un altre taller d’aquest grup és
Quins són els requeriments d’immigració
per a l’economia catalana?, l’objectiu del
qual és reflexionar sobre quin convindria
que fos el flux de mà d’obra immigrada,
com gestionar millor els fluxos migratoris
i com poder garantir condicions satis-
factòries per a la inserció dels immi-
grants. Una tercera sessió, Nous reptes de
la demografia: envelliment i protecció
social de la dependència, tractarà sobre
com organitzar la previsió i gestió de les
noves necessitats assistencials que com-
porta l’increment de la dependència pro-
vocada per la millora de l’esperança de
vida. El quart taller d’aquest grup és El
comerç: competència, competitivitat i
cohesió social, en el qual es tractarà el
futur del sector de la distribució comer-
cial, i del conegut com a model català del
comerç, en el qual es vol conciliar els
objectius de competència, competitivitat i
cohesió social.

En un tercer conjunt de sessions agrupem
les dedicades als temes del coneixement.
Tenim així, la que porta per títol Ciència i
innovació, què cal fer?, en la qual, sobre la
idea que l’activitat innovadora de les
empreses té lloc en l’àmbit d’un sistema
d’innovació, es debatrà sobre l’eficiència
d’aquest sistema a través de ponències
dels principals agents que l’integren. Un
altre taller, Tecnologia i coneixement com
a motors de l’economia, es proposa buscar
propostes concretes per al desenvolupa-
ment de Catalunya, sobre la base del
coneixement i la tecnologia, estudiant l’es-
tat actual de Catalunya en aquestes matè-
ries i les diferents polítiques que poden
fomentar l’avenç en aquest terreny. En la
tercera de les sessions d’aquest grup, Què
cal modificar de la formació professional a
Catalunya?, es vol discutir sobre els camins
per superar les greus deficiències de Cata-
lunya en els estudis secundaris professio-
nals, tant des d’un punt de vista quantitatiu
com qualitatiu.

En un altre grup, relatiu a la vessant
internacional de l’economia catalana,
tenim La internacionalització de l’empre-
sa: una aposta de futur, sessió en la qual
s’exploren les diferents estratègies de
què disposen les empreses per afrontar
la globalització, per a la qual cosa es
consideraran vàries experiències viscu-
des. Un aspecte particular d’internaciona-
lització és objecte del taller La marca, un
actiu intangible clau per a la internaciona-
lització de l’empresa, en el qual es plan-
teja el nou model de competitivitat
empresarial que necessita el nostre país,
consistent en la internacionalització “amb
marca”. La tercera d’aquestes sessions és
Estratègies compartides per vertebrar
l’Arc Mediterrani, en la qual es debatrà la
necessitat d’impulsar una eurorregió
mediterrània, integrada per regions que
mantenen entre elles estretes vincula-
cions econòmiques que cal potenciar ins-
titucionalment. 

Finalment, en un quart bloc les sessions
dedicades a comptabilitat, auditoria i fis-
calitat. En la primera, Darreres novetats
en les NIC, es tractarà de la reforma
comptable a Europa per establir unes
normes comunes d’elaboració d’informa-
ció comptable i financera. La sessió
dedicada a auditoria porta per títol,
Transparència financera i control del
finançament del sector públic: què cal fer
avui?, títol prou explícit sobre el seu
contingut. En la tercera, Mesures fiscals
per incentivar l’economia, es considera
l’ús creixent de les comunitats autòno-
mes de la seva capacitat normativa en
matèria fiscal, així com els incentius fis-
cals introduïts fins ara i la previsió sobre
els sectors que es veuran més o menys
afavorits. 

La cloenda de la Jornada d’Economistes
d’enguany, basada també sobre un tema
d’actualitat, sobretot, per les Facultats d’E-
conòmiques i Empresarials, porta per títol
L’adaptació de les titulacions d’Econo-
mia i d’Empresa a l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (EEES): rep-
tes i oportunitats.

La Jornada, però, com en anys anteriors,
tindrà també sessions a les seus territorials
del Col·legi a Girona, Lleida i Tarragona.
La de Girona es dedicarà a la Competiti-
vitat del turisme de la costa catalana, la de
Lleida a L’habitatge en el moment present:
una visió econòmica i la de Tarragona a
Factors de localització de les empreses
amb un important contingut tecnològic.
Aquestes tres sessions tindran lloc a les
respectives universitats.  

Artur Saurí
Director tècnic de la Jornada 

dels Economistes 2004

Pàg. 4 Informatiu de l’economista núm. 97

L’interès més alt

Avanç de les sessions de la 
Jornada dels Economistes 2004
L’economia catalana: què cal fer?



Sessió 1

L’EMPRESA TÉ ELS MITJANS 
DE FINANÇAMENT ADIENTS?         

Coordinador:
Sr. Josep Molins, economista expert en temes
financers

L’economia catalana està ben “servida” pel que fa
al finançament al consum. En canvi el finança-
ment empresarial presenta alguns problemes,
especialment pel que fa referència al finançament
d’inversions i subministrament de capital a les
empreses en fase de creixement. L’objectiu de la
sessió es debatre aquests temes confrontant les
opinions dels empresaris, les institucions finance-
res i l’Administració catalana que en els darrers
anys ha promogut diferents iniciatives tendents a
facilitar l’accés de les empreses al finançament a
mig i llarg termini.

Per presidir la sessió s’ha convidat al Sr. Andreu
Morillas, secretari de Promoció Econòmica de la
Generalitat de Catalunya i com a ponents al Sr. Josep
González, president de Pimec Sefes; al Sr. Joan
Maria Nin, director general del Banc de Sabadell;
al Sr. Feliu Formosa, de la Caixa d’Estalvis de
Manresa; al Sr. Josep M. Ayala, conseller delegat
de l’Institut Català de Finances i al Sr. Josep M. Serra,
conseller de FICOSA.

Sessió 2

LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DE L’EMPRESA: UNA APOSTA DE
FUTUR 

Coordinador:
Sr. Joan Canals, conseller delegat de Pulligan
Internacional

En aquesta sessió s’analitzaran les diverses formes
i estratègies internacionalitzadores que poden ser
abordades per les nostres empreses en els àmbits
industrial, comercial i de la innovació, i tot això en
un moment, en què, és de candent actualitat tant
a Catalunya, com a Espanya, a la UE i fins i tot als
Estats Units la problemàtica derivada dels proces-
sos d’internacionalització, que comporten una
deslocalització o reubicació d’unitats productives
en països amb costos salarials més reduïts. Fins a
quin punt és acceptable que una empresa per
ser competitiva i poder sobreviure al procés
d’obertura dels mercats, reubiqui part
de la seva producció industrial a
l’exterior, amb la pèrdua de
llocs de treball que això
reporta en el país
d’origen?

Finalment, s’exposaran vàries experiències de la
presència d’empreses catalanes en el món, ja sigui
amb instal·lacions industrials, comercials, logísti-
ques o a partir d’aliances estratègiques.

Per tractar aquest tema s’ha convidat a participar
en aquesta sessió com a presidenta a la Sra. M.
Teresa Costa, secretària general d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya; com a ponent a la Sra.
Elena Giráldez, de la Universitat de Barcelona i
com a panelistes al Sr. Enric Casi, director general
de Mango; al Sr. Antoni Olivella, conseller dele-
gat d’Indo, SA i al Sr. Xavier Torra, conseller dele-
gat de Simón, SA.

Sessió 3

MODEL PRODUCTIU. QUIN HA DE
SER? QUIN POT SER EL MODEL
PRODUCTIU PER ALS PROPERS
ANYS?

Coordinador:
Sr. Ferran Lemus, conseller delegat de Highgrowth

La definició del futur model productiu de Catalunya
constitueix un element clau de cara al desenvolu-
pament a llarg termini de la nostra economia i, en
definitiva, de què volem ser, econòmicament par-
lant, amb quina dimensió i en quins àmbits. 

Més enllà de les nombroses i valuoses reflexions,
estudis de prospectiva i recomanacions que han
estat fetes en aquesta línia de treball, aquesta
sessió s’orientarà a fer una breu síntesi dels temes
que tenim al damunt de la taula respecte d’un
conjunt de sectors que per la seva experiència,
qualitat del capital humà i potencial de creixe-
ment tenen, encara que no amb exclusiva –en
opinió dels ponents i de diferents personalitats
consultades–, perspectives de posicionament
internacional en els propers anys, tal com: la
indústria aeronàutica, farmacèutica i biomèdica,
alimentària i de serveis.

Per últim, s’exposarà un pla d’actuació, acotat temporal-
ment, basat en mesures
concretes per tal de
disposar dels
recursos
que

s’estimin necessaris per
a l’assoliment d’un creixement

important dels sectors en consideració.

El Sr. Carles Kinder, conseller delegat de GTD
Ingeniería de Sistemas y Software, el Sr. Antoni
Esteve, conseller delegat de Laboratoris Esteve, el
Sr. Jaume Sodupe, conseller de diverses societats

del món del software i dels serveis, i un represen-
tant del sector de l’alimentació, abordaran els
temes esmentats.

Per presidir aquesta sessió s’ha convidat al Sr.
Antoni Pont, president de Borges.

Sessió 4

CIÈNCIA I INNOVACIÓ:
QUÈ CAL FER?

Coordinador:
Sr. Xavier López, director general de la Fundació
ASCAMM

Tots els darrers estudis i reflexions al voltant de
l’activitat innovativa de les empreses parteixen de
la idea que aquesta activitat té lloc en l’àmbit d’un
sistema, denominat sistema d’innovació. Difícil-
ment les empreses podran dur a terme aquesta
activitat eficientment si el sistema d’innovació al
qual pertanyen no és eficient i compleix raonable-
ment bé la seva funció.

D’altra banda, el sistema d’innovació d’un
determinat país, regió o territori s’ha d’enten-
dre com un subsistema d’un sistema de rang
superior i la interacció entre aquests sistemes i
subsistemes influeix significativament en l’efi-
ciència del conjunt.

Tot i que amb lleugers matisos segons els autors,
els sistemes d’innovació compten amb els
següents agents principals:

Les empreses, com executors finals i/o usuaris
dels processos d’innovació.

Els organismes
públics de recerca (universitats i altres entitats de
propietat pública), com a generadors de coneixe-
ment científic i tecnològic.

L’Administració Pública, com a generadora de polí-
tiques científiques i tecnològiques i d’instruments
de recolzament a la resta d’agents.
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Altres entitats d’innovació, tals com els centres
tecnològics i grans infraestructures, que juguen
diferents papers i desenvolupen diverses funcions
segons la seva naturalesa

I l’entorn, on, a banda de la societat en el seu con-
junt, destaca cada cop més el sistema financer,
com a peça clau en els processos de creació i con-
solidació de noves empreses de base tecnològica.

D’acord amb l’anterior, qualsevol plantejament que
tingui per objecte la millora de l’activitat d’innova-
ció de les nostres empreses, ha d’abordar refle-
xions i plans d’actuació per a tots i cadascun dels
agents esmentats.

Per parlar d’aquest tema s’ha convidat a participar
en aquesta sessió com a president a l’Hble. Sr.
Josep M. Rañé, conseller de Treball i Indústria de
la Generalitat de Catalunya; i com a ponents al Sr.
Joan Mulet, director general de la Fundació COTEC;
al Sr. Iñigo Segura, director general de la Federa-
ció Espanyola d’Entitats d’Innovació i Tecnologia
(FEDIT); al Sr. Màrius Rubiralta, director del Parc
Científic de Barcelona i al Sr. Santiago Figueres,
director general de PLASFI, SA.

Sessió 5

MESURES FISCALS 
PER INCENTIVAR L’ECONOMIA

Coordinador:
Sr. Josep M. Cid, economista assessor fiscal

Les comunitats autònomes fan ús cada vegada més
de la seva capacitat normativa tant en els tributs
cedits per l’Estat, com en els no cedits. Per altra banda,
aquests tributs tenen una directa relació amb l’IRPF
i l’Impost de societats, ja que qualsevol modificació
en els tributs cedits, influeixen en els anteriors i en l’e-
conomia en general de les famílies i en les empreses.

En  els darrers anys, les comunitats autònomes
prenen mesures adreçades a suprimir l’Impost de
successions i donacions (a Catalunya encara no
és així) i també

l’Impost
sobre el patrimoni. En canvi, altres

impostos cedits estan reforçant la seva capacitat
recaptatòria, com és el cas de l’Impost de trans-
missions patrimonials i actes jurídics documentats,
en què hi ha una tendència general a incrementar
els tipus impositius, cosa que incideix en un enca-
riment dels béns, com és el cas de les adquisicions
d’immobles.

En fi, aquesta capacitat normativa més gran de les
comunitats autònomes, influeix cada dia més en

l’evolució de l’economia del territori que és de la
seva competència.

En aquest taller, s’analitzaran quins són els incen-
tius fiscals que s’han introduït fins a la data i també
parlarem de les previsions futures per conèixer
quins sectors de l’activitat econòmica es veuran
més o menys afavorits amb aquestes mesures.

Per tractar aquest tema s’ha convidat a participar
com a ponents al Sr. Martí Carnicer, secretari gene-
ral d’Economia i Finances de la Generalitat de Cata-
lunya; al Sr. Valentí Pich, president del Registre
d’Economistes Assessors Fiscals (REAF); i al Sr. Joa-
quín Trigo, director executiu de Foment del Treball.

Com a president de la sessió s’ha convidat a l’Excm.
Sr. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretari
d’Estat d’Hisenda.

Sessió 6

QUIN FINANÇAMENT 
HA DE TENIR LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA?

Coordinadora: 
Sra. Núria Bosch, catedràtica d’Hisenda Pública
de la Universitat de Barcelona

L’acord del Consell de Política Fiscal i Financera de
27 de juliol de 2001 estableix les bases del siste-
ma de finançament de les comunitats autònomes
de règim comú a partir de l’any 2002. El sistema
de finançament d’aquest acord s’ha volgut presen-
tar com a definitiu, la qual cosa ha fet que se li
donés rang de llei, categoria que mai havien tin-
gut els anteriors acords. Però molts experts en el
tema i els propis governs d’algunes comunitats
autònomes consideren que l’actual model pateix
de moltes deficiències i que, per tant, s’ha de
reformar. Per tant, la sessió es planteja tractar
qüestions com les següents: s’han d’ampliar les
competències en matèria tributària de la Generalitat?
com hem de tractar

dins del sistema
de finançament el principi constitucio-
nal de la solidaritat interterritorial? ha de
tenir Catalunya una agència tributària pròpia?
s’han de mantenir les actuals diferències pel que
fa a ingressos per càpita entre les comunitats
autònomes de règim comú i les forals? la Genera-
litat de Catalunya ha de tenir un model de
finançament propi, diferenciat de la resta de
comunitats autònomes? té Catalunya un dèficit fis-
cal excessiu amb l’Administració central? s’ha de
reduir aquest dèficit mitjançant una reforma del
finançament autonòmic?

Hem convidat per presidir aquesta sessió a l’Hble.
Sr. Antoni Castells, conseller d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya; com a ponent
al Sr. Antoni Zabalza, catedràtic d’Anàlisi Econò-
mica de la Universitat de València i president d’Er-
cros; i com a panelistes al Dr. Ramon Tremosa,
professor titular de Teoria Econòmica de la Univer-
sitat de Barcelona, al Sr. Heribert Pedrol, advocat,
i al Sr. José Víctor Sevilla, economista.

Sessió 7

COMPTABILITAT. 
DARRERES NOVETATS EN LES NIC

Coordinadora:
Sra. Soledad Moya, professora de la Universitat
Pompeu Fabra

El tema de la sessió d’enguany és de màxima vigèn-
cia que gira al voltant de la reforma comptable que
està tenint lloc a tota Europa amb la finalitat d’esta-
blir unes normes comuns d’elaboració d’informació
comptable i financera que facilitin els objectius de
rellevància, fiabilitat i comparabilitat (entre d’altres).  

Hem convidat a participar en aquest taller a tres
ponents relacionats amb l’àrea de comptabilitat
però cadascun d’ells des d’un entorn ben diferent.
Un primer ponent, el Sr. Francisco Marin, consul-
tor del Grupo Choice, presentarà la ponència que
portarà per títol “La implantació de les NIC des de
el punt de vista del consultor” on es proporcionarà
una visió externa del problema del canvi de regu-
lació, ens parlarà de com es viu aquesta nova
situació des de la consultoria externa i quins són

els serveis relacionats amb la reforma compta-
ble que els clients demanden. A continua-

ció, el Sr. Fernando Peñalva, director
del Departament 

de Comptabilitat i
Control de l’IESE, amb
el títol “Impacte real de la implantació de les NIC:
el seu efecte en els sistemes de control intern de
l’empresa”, tractarà la implantació d’aquesta nova
normativa des d’un punt de vista intern i enfocarà
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la responsabilitat de la implantació cap a la gerèn-
cia; i per últim el Sr. Javier Medrano, director del
departament de fiscalitat i comptabilitat de Torras-
papel, SA, ens presentarà la ponència “Canvis més
rellevants introduïts per les NIC: punts forts i
febles” on tractarà d’analitzar des de el punt de
vista de la pròpia empresa que es troba davant del
canvi, quins són els punts que poden suposar una
major dificultat a l’hora d’adaptar aquesta nova
normativa.

Com a president de la sessió hem convidat a par-
ticipar al Sr. Josep Maria Rovira, director general
d’ENDESA a Catalunya.

Sessió 8

QUINS SÓN ELS REQUERIMENTS
D’IMMIGRACIÓ PER A L’ECONOMIA
CATALANA?

Coordinadora:
Sra. M. Antònia Monés, directora general de 
Programació Econòmica de la Generalitat de Catalunya

Catalunya està immersa en un procés intens de canvi
demogràfic. La població en edat de treballar presenta
una tendència decreixent que incideix directament en
l’oferta de mà d’obra. El recurs a la població immigrant
és doncs necessari per tal de garantir el creixement
econòmic. Tanmateix, als darrers anys s’enregistren
uns fluxos d’entrada de població estrangera molt
intensos, que estan tenint un impacte
significatiu sobre la demogra-
fia i el mercat de
treball.

L’objectiu
d’aquesta sessió és

reflexionar sobre els aspectes
socioeconòmics més rellevants que

deriven d’aquest escenari. D’una banda, valorar en
quina situació es troba avui el mercat de treball i
l’impacte que hi té la població immigrant. De l’altra,
partint d’aquesta realitat, calibrar quin convindria
que fos a partir d’ara el flux de la mà d’obra proce-
dent de la immigració per tal de satisfer les neces-
sitats de la demanda. I, finalment, apuntar
aquelles mesures que caldria introduir per tal d’a-
conseguir millorar la gestió dels fluxos, en termes
tant quantitatius com de perfils, així com per garan-

tir que tant l’acollida com la inserció laboral dels
nouvinguts tinguin lloc en condicions satisfactòries.

Per abordar aquest tema hem convidat a participar
en aquesta sessió com a presidenta a la Sra. Adela
Ros, secretària per a la Immigració de la Generali-
tat de Catalunya, com a ponent al Sr. Joaquín
Arango, director del Centro de Estudios sobre
Migraciones y Ciudadanía del Instituto Universitario
Ortega y Gasset i com a panelistes al Sr. Joan Cos-
cubiela, secretari general de CCOO i al Sr. David
Garrofé, secretari general de CECOT.

Sessió 9

LA MARCA, UN ACTIU INTANGIBLE
CLAU PER A LA INTERNACIONALIT-
ZACIÓ DE L’EMPRESA 

Coordinador:
Sr. Miguel Otero, secretari general de l’Asociación de
Marcas Renombradas Españolas (AMRE) i director
Corporatiu de Comunicació i RRII de Chupa Chups, SA

Segons el diccionari empresarial d’Stanford: "la
marca és el signe distintiu d’un producte de la
indústria, del comerç o del treball, que el diferen-
cia de productes similars." Es tracta d’un actiu
intangible, estratègic i d’alt valor per a l’èxit de
qualsevol empresa.

El llançament de la marca a nivell internacional
representa un autèntic repte per a la competitivitat
de les nostres empreses, ja que d’una banda s’en-
fronten a la competència de les grans marques dels
països més desenvolupats (EUA, Japó i UE) amb
posicions preestablertes i molt ben definides, i per
altra a les marques de països emergents en l’esfe-
ra internacional (Corea, Taiwan, Brasil, etc...) que
creixen amb gran rapi-
desa.

En el rànquing de marques publicat
anualment per la consultora Interbrand no figu-

ra encara cap marca espanyola ni catalana entre les
100 primeres marques globals. Afortunadament Espanya
i Catalunya compten ja amb un destacat nombre de
marques que ocupen posicions de lideratge ja sigui en
determinades àrees geogràfiques ex. Llatinoamèrica,
UE, Rússia, etc.; o estan entre els líders globals en seg-
ments especialitzats de productes i serveis ex. alimen-
tació i begudes, moda i perfumeria, turisme, i fins i tot
en formació (escoles de negocis) i marques esportives.

És important sensibilitzar l’opinió pública d’aquest
desafiament clau, incloent les pròpies administra-
cions públiques i a tots aquells públics rellevants
en la matèria (el propi món empresarial, mitjans
de comunicació, àmbit judicial, etc...).

L’objectiu clau en matèria de marques ha de ser el
foment i la defensa de la internacionalització
"amb marca", en línia amb el canvi de model de
competitivitat empresarial que requereix actual-
ment el nostre país.

Per altra banda cal tenir en compte que les mar-
ques líders contribueixen a crear una imatge atrac-
tiva del país i són "locomotores" que faciliten la
sortida a l’exterior de les altres empreses i mar-
ques espanyoles i catalanes.

Per parlar d’aquest tema s’ha convidat com a
ponent al Sr. Jordi Montaña, catedràtic del Depar-
tament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; i com
a panelistes al Sr. Raúl Peralba, president de
Positioning Systems, al Sr. Ferran Soriano, vice-
president Econòmic del Futbol Club Barcelona i al
Sr. Miguel A. Torres, president i director de
Miguel Torres, SA.

Per presidir aquesta sessió s’ha convidat al Sr. Josep
Lluís Bonet, president del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas i president del Grup Freixenet.

Sessió 10

TECNOLOGIA I CONEIXEMENT
COM A MOTORS DE L’ECONOMIA

Coordinador:
Sr. Juanjo Rodríguez, director de Duplex Marketing

L’objectiu del taller serà buscar propostes concretes
per al desenvolupament econòmic de Catalunya,
sobre la base del coneixement i la tecnologia.
S’estudiaran dos elements principals: per una
banda, l’estat actual de desenvolupament de Cata-
lunya en aquestes matèries, vist tant des de dins

com des de fora del país. I per altra banda, les
diferents polítiques que poden fomentar aquest
avenç, amb èmfasi en la política de clústers: quina
ha estat la seva història, com es veuen actualment
i com han d’evolucionar. Es proposaran respostes a
preguntes com: ha d’especialitzar-se una regió per
desenvolupar-se? pot fer-ho Catalunya? si pot, en
què? quines seran les competències essencials de
Catalunya?

Per a parlar d’aquest tema hem convidat a parti-
cipar en aquesta sessió com a ponents al Sr.
Domingo Jaumandreu, president de Sony Espanya,
al Sr. Miquel Barceló, diputat en el Parlament de
Catalunya i actual responsable del projecte
22@BCN, un dels millors exponents de polítiques
orientades a crear clústers a Espanya, al Sr. Mauri
Lazcano, president del Parc Tecnològic del País
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Basc, una regió on es desenvolupa amb èxit el
model de clústers, al Sr. Xavier Marcet, respon-
sable de Comunicació del Fòrum 2004, i al Sr.
Jordi Vilaseca, de la Universitat Oberta de Cata-
lunya, que presentarà l’estudi que estan fent,
entre altres junt a Manuel Castells, sobre l’estat
de les TIC a Catalunya.

Com a president de la sessió hem convidat al
Il·lm. Sr. Joan Trullén, secretari general d’Indús-
tria del Ministeri d’Indústria.

Sessió 11

EL FINANÇAMENT 
DE LES INFRAESTRUCTURES
NECESSÀRIES PER A CATALUNYA

Coordinador:
Sr. Joan Ignasi Puigdollers, economista expert
en temes d’infraestructures

Malgrat l’estat d’evident retard
respecte de la majoria
de països

e u r o -
peus en què es

trobava el país en el
moment de la transició a la democràcia,

Catalunya, i també Espanya, està arribant a ser un
país amb un notable grau de desenvolupament i
de benestar. Cal, però, continuar avançant en la
reducció de diferències amb aquests països i en
especial per millorar la competitivitat del nostre.

L’assoliment d’aquest objectiu, fa necessari conti-
nuar dotant el país de les infraestructures necessà-
ries. I això en diferents àmbits de necessitat que,
alhora, es complementen i s’incrementen.

És innegable la necessitat de dotar el país de
millors infraestructures de transport. En aquest
aspecte cal considerar la xarxa de carreteres i auto-
vies, la xarxa ferroviària i la capacitat de maniobra
dels ports i aeroports així com la seva intercomuni-
cació amb els centres reals de destinació mitjançant
les dues xarxes citades anteriorment.

Un segon aspecte a tenir en compte és la neces-
sitat de disposar de xarxes de comunicació telefò-

nica i de banda ampla que permetin la utilització
de les noves tecnologies de forma eficient.

En tercer lloc es fa evident que la millora de la
competitivitat del país fa necessari poder disposar
de determinades infraestructures d’ús públic que
permetin a tots els operadors econòmics, inde-
pendentment del seu volum, el desenvolupament
i la posterior comprovació dels seus productes. 

Per aconseguir aquest increment de la competitivi-
tat i en especial per poder mantenir-la en el futur, és
necessari incrementar la dotació, pública i privada, a
la recerca, així com disposar de suficients i ben dotats
centres d’ensenyament tant professional com univer-
sitari i cal tenir present, al mateix temps, que el desen-
volupament del país i l’increment de renda dels seus
habitants provoca en paral·lel un incre-
ment de les seves necessi-
tats en benestar.

La previsió
en l’evolució dels pressupos-

tos públics posa de manifest la seva insu-
ficiència per atendre aquest volum de necessitats
sinó participa el sector financer privat en el seu
finançament. Aquesta pràctica que en el nostre
país encara la considerem innovadora està sent
habitual en multitud d’altres països.

Volem doncs, analitzar i debatre en aquesta ses-
sió les diferents formes de participació del capi-
tal privat en el finançament d’infraestructures
públiques. Els avantatges i els inconvenients de
cada una d’elles i la seva consideració per la UE
per l’acompliment de les normes establertes pel
SEC95.

Per debatre aquest tema s’ha convidat com a
ponent al Sr. Pedro Nueno, professor de l’IESE; i
com a panelistes al Sr. Salvador Alemany, conse-
ller delegat d’Abertis, representant d’una experièn-
cia del nostre país; i al Sr. Alfredo Zamarriego,
vicepresident de Morgan Stanley Transport & Infras-
tructure Group, representant d’una organització líder
en finançament.

Com a president de la sessió hem convidat al Sr.
Rafael Romero, president de la Cambra de Con-
tractistes d’Obres de Catalunya.

Sessió 12

ESTRATÈGIES COMPARTIDES 
PER VERTEBRAR L’ARC 
MEDITERRANI

Coordinador:
Sr. Albert Roca, director del Departament 
d’Estudis de Pimec Sefes

El debat sobre la necessitat de consolidar l’Euror-
regió mediterrània com una potència econòmica 
a Europa, es va encetar ara fa gairebé un segle i
s’ha reobert amb força aquests darrers anys fruit
d’una necessitat de replantejar la importància
d’una àrea suprarregional sòlida que permeti
afrontar els reptes que planteja la globalització i
l’ampliació de la UE. El diagnòstic de treballs més
recents i les conclusions resultants han permès
avançar cap a un plantejament força consensuat
de propostes d’actuació per impulsar un marc de
cooperació en aquest territori. Aquestes línies d’ac-
ció se centren en tres grans aspectes: la necessi-
tat de reconeixement d’àrea d’interès estratègic a
nivell institucional i administratiu, la necessitat
d’organitzar i vertebrar aquest espai i la necessitat
d’establir línies concretes de cooperació. No obs-
tant, la realitat actual és que existeixen serioses
dificultats per portar a terme mesures concretes
que permetin donar un impuls definitu a l’EURAM
com a àrea de cooperació interregional i suprana-

cional i per això s’ha convidat a presidir la
taula a l’Il·lm. Sr. Joaquín Coello

president de l’Autoritat Portuà-
ria de Barcelona, que

tractarà de deba-
tre i apro-

fundir
les estratè-
gies compartides
que han de permetre fer
de l’EURAM una realitat tan-
gible. El Dr. Josep Vicenç Boira,
catedràtic de la Universitat de València,
ponent principal, incidirà en la importància de
l’EURAM com una aposta estratègica i de futur per
Catalunya i les regions que conformen aquest
territori. 

Els panelistes abordaran cadascuna de les tres
línies d’actuació plantejades. El Dr. Josep Oliver i
Alonso, catedràtc de la Universitat Autònoma de
Barcelona, parlarà de la definició territorial, dels
límits de l’EURAM i el reconeixement institucional.
La Sra. Mercè Sala, economista, parlarà de les
infraestructures i, concretament, del paper del
ferrocarril com a element vertebrador de l’Arc
Mediterrani. Finalment el Sr. Juanjo Diaz Moya,
secretari general de Pime Balears, plantejarà el
repte de consolidar un marc de cooperació empre-
sarial en aquest territori amb l’exemple de l’expe-
riència de la Mesa de PIME de la Mediterrània
(MEPIMED).   
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Sessió 13

NOUS REPTES DE LA DEMOGRAFIA:
ENVELLIMENT I PROTECCIÓ
SOCIAL DE LA DEPENDÈNCIA

Coordinador:
Sr. Guillem López-Casasnovas, catedràtic 
de la Universitat Pompeu Fabra

Noves necessitats socials emergents obliguen a
reorientar l’actuació pública. L’envelliment de la
població, acompanyat d’una millor capacitat fun-
cional és un bona notícia per a tota política que
s’orienti al benestar de la gent. 

La millora de l’esperança de vida amb bona quali-
tat és, entre d’altres, un èxit del sistema sanitari:
més vida i vida als anys com a ingredient del valor
de la salut, l’output més desitjat d’un sistema sani-
tari.

Dit això toca ara ser capaços d’acompassar les
noves necessitats assistencials, avui majoritària-
ment suportades per les famílies, amb els canvis
en els dispositius, en la manera de fer i d’orien-
tar els recursos públics. Les persones grans són
pobres en renda però no en riquesa. La seva
dependència observa diferents graus i distints
components de utilitat i de necessitat. 

Aquesta és una constatació de valors mitjans.
Potser cal mirar les borses en què la pobresa
castiga més a aquest col·lectiu, la qual cosa vol
dir que l’actuació pública no pot ser universalis-
ta i uniforme: a la prova de necessitats (i grau de
dependència), potser cal afegir-hi la prova de
mitjans (capacitat de fer-ne front). 

Això pot orientar més selectivament la política
pública (a igualtat de despesa, benvingut sigui
el canvi) i obrir esferes de participació privada
més equitatives. La involucració pública en un

sistema de guariments sociosanitaris
requereix referents teòrics nous (des

de l’assegurament públic/
privat a la prestació 

a s s i s t e n -
cial) i intersecto-
rials, tot i evitant la
‘sanitarització’ del problema i
la resposta convencional burocràtica corporativa.
Exigeix també articular sistemes contributius
coherents. Res no és gratuït, i preocupa la
tendència regressiva del finançament per la via
de la imposició indirecta (o del dèficit) com a
principal sufragador de la nova despesa. D’acord
amb un postulat del pacte (renovat) de Toledo
entre els partits polítics es creà a nivell d’Estat
una comissió d’experts per estudiar la protecció

de la dependència. Al nostre país hi han propos-
tes de creació d’una agència pública sociosanità-
ria per a la dependència. La patronal de
l’assegurament privat té també propostes al res-
pecte, així com alguns dels proveïdors més des-
tacats. Cal també analitzar la situació des de
l’experiència internacional en el tractament dels
nous reptes de l’envelliment sobre la dependèn-
cia, i la visió d’alguns agents clau en la definició
de les polítiques públiques, amb la doble tasca
de valorar-ne els continguts de les propostes
respectives tot i exigint claredat en els seus
mecanismes de finançament.

Per tractar aquest tema s’ha convidat com a
ponents al Sr. David Casado, de CRES-Universitat
Pompeu Fabra i a la Sra. Adelina Comas, profes-
sora de la London School of Economics; i com a
panelistes al Sr. Rafael Barba, director general de
Mutuam, al Sr. José Ramón Caso, membre de la
Comissió per a l’estudi de la dependència per
encàrrec del Ministeri de Treball i Seguretat Social
i al Sr. Vicente Navarro, projecte de l’Agència
Sociosanitària de Catalunya.

Com a president de la sessió s’ha con-
vidat a l’Hble. Sra. Marina Geli,
consellera de Sanitat i Segure-
tat Social de la Generali-
tat de Catalunya.

Sessió 14

TRANSPARÈNCIA
FINANCERA I CONTROL

D’EFICIÈNCIA DEL SECTOR
PÚBLIC: QUÈ CAL FER AVUI?

Coordinador:
Sr. Jesús Betrian, soci director de Betrian Fernández
Casas i Associats i de BFG Auditors

L’efecte de rendir comptes per part de les dife-
rents administracions públiques, està creant una
extensió en la demanda de més informació
sobre els programes i serveis del sector públic.
Cada cop més hi ha una clara necessitat per part
dels ciutadans i els seus representants de conèi-

xer no sols si els fons rebuts per l’administració
pública són adequadament gestionats i s’apli-
quen donant compliment a les lleis i els regla-
ments que els hi són inherents, sinó també si els
programes i els serveis que ofereix el sector
públic compleixen les finalitats per a les quals
van ésser autoritzats i finançats, i si ho fan
basant-se en els principis de legalitat, eficiència,
eficàcia i economia. 

Per tal d’oferir una major transparència i segure-
tat raonable i assegurar la rendició de comptes i 
d’aquesta manera ajudar els funcionaris i repre-
sentants públics a complir les seves respon-
sabilitats. 

Cada cop és més transcendent
la figura de l’economista
auditor de comptes,
que preserven 
l a  seva
inde-

pendència,
asso le ix  mit-

jançant  e l  desen-
volupament de la seva

tasca els objectius que es per-
segueixen en les auditories del sec-

tor públic i de les seves actuacions
mitjançant els  seus programes i serveis, pel

que fa a la rendició de comptes.

Aquesta col·laboració es fa més palesa si es té en
compte el rellevant nombre d’institucions i pro-
grames d’actuació pública que per limitacions
pressupostàries entre d’altres, no han estat degu-
dament fiscalitzades de conformitat amb els crite-
ris legalment establerts.

La Intervenció General de l’Administració de l’Es-
tat –IGAE– com a òrgan de control de la gestió
econòmico-financera dels organismes i de les
entitats públics que integren el sector públic
estatal té previst d’acord en la disposició addicio-
nal segona de la Llei 47/2003, general pressu-
postària i en la disposició addicional quarta de la
Llei 38/2003 general de subvencions un sistema
de col·laboració amb firmes d’auditoria o auditors
privats.

Per tractar aquest tema s’ha convidat a partici-
par com a ponents al Sr. Francesc Bosch, inter-
ventor general de l’Ajuntament de l’Hospitalet
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de Llobregat, al Sr. Joan Colom, síndic major de
la Generalitat de Catalunya, al Sr. Josep Maria
Portabella, interventor general de la Generali-
tat de Catalunya i al Sr. Emili Vinyals, gerent
d’Horwath.

Per presidir aquesta sessió s’ha convidat a l’Il·lm.
Sr. José Alberto Pérez Pérez, interventor general
de l’Estat.

Sessió 15

EL COMERÇ: COMPETÈNCIA,
COMPETITIVITAT I COHESIÓ SOCIAL

Coordinador:
Sr. Marçal Tarragó, economista

La distribució comercial ha estat un dels sectors
econòmics que ha estat objecte de constant
regulació administrativa per part de la Generaliat,

al mateix temps que el sector ha estat destinata-
ri  d’importants dotacions pressupostàries. Dota-
cions pressupostàries en forma de subvencions
tant per a l’empresa individual, com a ens gre-
mials i associatius. 

Darrera d’aquestes polítiques s’hi troba la justifi-
cació de defensa d’“un model català del
comerç”. Al parlar d’aquest, hom s’està referint a
un model caracteritzat per l’equilibri entre dife-
rents formats; per l’equilibri territorial, amb prio-
ritat per les implantacions del comerç en trama
urbana.

La defensa d’aquest “model comercial català”
s’ha fet en nom del manteniment de la cohesió
social: la capacitat del petit comerç de promoure
autoocupació, la defensa del dret al descans set-
manal, etc.

En el marc de la jornada dels economistes 2004,
es planteja debatre les perspectives de futur per
aquestes polítiques normatives i de subvenció
econòmica a partir de respondre a la següent
pregunta: les polítiques de DISTRIBUCIÓ COMER-
CIAL: competència, competitivitat o cohesió
social?.

Per debatre aquests temes i comptar amb un
taller amb la presència del món acadèmic, s’ha
convidat al Sr. Javier Casares, catedràtic d’eco-
nomia aplicada de la Universidad Complutense
de Madrid, com a ponent; i del món corporatiu,
com panelistes a la Sra. Maria Segarra, directo-
ra de Comerç, Turisme i Serveis de la Cambra de
Comerç de Barcelona; i del món empresarial a la

Sra. Muntsa Vilalta, directora general de Comer-
tia que aplega les principals empreses comercials
de caràcter familiar i al Sr. Mohammed Chaib,
diputat en el Parlament de Catalunya.

Al mateix temps, comptarem amb la presència
dels màxims responsables institucionals del sector
i de reconeguts especialistes que han conformat
l’opinió del món del comerç i les polítiques que
han estat aplicades en els darrers 30 anys. Per pre-
sidir la sessió s’ha convidat a l’Hble. Sr. Pere Esteve,

conseller de Comerç, Turis-
me i Consum de la

Generalitat de
Catalunya.

Sessió 16

QUÈ CAL MODIFICAR 
DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL A CATALUNYA?

Coordinador:
Sr. Àngel Hermosilla, director d’Estudis del CEAM
i professor de la UAB

El capital humà és clau per al futur de Catalu-
nya. En una economia globalitzada i uniforme
la diferenciació que doti de competitivitat al
teixit empresarial resideix, en bona part, en al
factor treball. 

A més, cal tenir present que és un element bàsic
per garantir l’anomenada “nova economia”.

Catalunya presenta un panorama relativament
positiu en la dotació de capital humà amb estu-
dis superiors, tot i la mancança històrica que
palesa pel que fa a especialitats de tipus tècnic.
No obstant, pateix greus deficiències en el
camp dels estudis secundaris, tant des dels
punts de vista quantitatiu com qualitatiu. En
comparació amb la Unió Europea, es pot apun-
tar que el Principat disposa d’una proporció sig-
nificativament inferior d’efectius amb estudis
secundaris, sobretot de caràcter professional i
de grau superior, panorama que es repeteix
quan es compara amb els països que s’incorpo-
raran a la Unió Europea el proper mes de maig.

Per exemple, l’any 2002 a Espanya el 24,4% de
la població tenia estudis superiors, front un
21,8% de mitjana comunitària i un 14,5% de
mitjana dels països candidats a incorporar-se a
la Unió Europea, però, pel contrari, només el
17,2% té estudis secundaris superiors, front un
42,9% de mitjana comunitària i un 66,2% als
països candidats.

Tot l’anterior justifica que la sessió de treball
posi l’èmfasi en la situació diferencial que pre-
senta Catalunya pel que fa a la dotació de capi-
tal humà amb estudis secundaris profes-
sionals, així com a les respostes que s’haurien
de donar a la problemàtica des de les diverses
esferes de la nostra societat pensant en un
context futur.

Per debatre aquest tema s’ha convidat a par-
ticipar com a ponent al Sr. Francesc

Solé Parellada, de la Universitat
Politècnica de Catalunya i 

com a panelistes al Sr. Joan Cohí, del departa-
ment de Recursos Humans de Chupa Chups, a la
Sra. Mercè Enrich, d’Escoles Professionals Salesia-
nes de Sarrià i al Sr. Josep Francí, de la Direcció
General de Formació Professional de la Generalitat
de Catalunya.

Per a presidir aquesta sessió s’ha convidat al
Excm. Sr. Jesús Caldera, ministre de Treball i Afers
Socials. 
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Matí 11.30 - 13.30 h

L’EMPRESA TÉ ELS MITJANS DE FINANÇAMENT
ADIENTS?
Coordinador: Sr. Josep Molins, economista expert en temes financers

LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA: 
UNA APOSTA DE FUTUR
Coordinador: Sr. Joan Canals, conseller delegat de Pulligan Internacional

MODEL PRODUCTIU. QUIN HA DE SER? QUIN POT SER
EL MODEL PRODUCTIU PER ALS PROPERS ANYS?
Coordinador: Sr. Ferran Lemus, conseller delegat d’Highgrowth

CIÈNCIA I INNOVACIÓ: QUÈ CAL FER?
Coordinador: Sr. Xavier López, director general de la Fundació ASCAMM

MESURES FISCALS PER INCENTIVAR L’ECONOMIA
Coordinador: Sr. Josep M. Cid, economista assessor fiscal

QUIN FINANÇAMENT HA DE TENIR LA GENERALITAT
DE CATALUNYA?
Coordinadora: Sra. Núria Bosch, catedràtica d’Hisenda Pública 
de la Universitat de Barcelona

COMPTABILITAT. DARRERES NOVETATS EN LES NIC
Coordinadora: Sra. Soledad Moya, professora de la Universitat
Pompeu Fabra

QUIN SÓN ELS REQUERIMENTS D’IMMIGRACIÓ 
PER A L’ECONOMIA CATALANA?
Coordinadora: Sra. M. Antònia Monés, directora general 
de Programació Econòmica de la Generalitat de Catalunya

Tarda 16.00 - 18.00 h

LA MARCA, UN ACTIU INTANGIBLE CLAU 
PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA
Coordinador: Sr. Miguel Otero, secretari general de l’Asociación 
de Marcas Renombradas Españolas (AMRE) i director Corporatiu de
Comunicació i RRII de Chupa Chups, SA

TECNOLOGIA I CONEIXEMENT COM A MOTORS 
DE L’ECONOMIA
Coordinador: Sr. Juanjo Rodríguez, director de Duplex Marketing

EL FINANÇAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES
NECESSÀRIES PER A CATALUNYA
Coordinador: Sr. Joan Ignasi Puigdollers, economista expert 
en temes d’infraestructures

ESTRATÈGIES COMPARTIDES PER VERTEBRAR L’ARC
MEDITERRANI
Coordinador: Sr. Albert Roca, director del Departament d’Estudis
de Pimec Sefes

NOUS REPTES DE LA DEMOGRAFIA: ENVELLIMENT 
I PROTECCIÓ SOCIAL DE LA DEPENDÈNCIA
Coordinador: Sr. Guillem López-Casasnovas, catedràtic 
de la Universitat Pompeu Fabra

TRANSPARÈNCIA FINANCERA I CONTROL D’EFICIÈNCIA
DEL SECTOR PÚBLIC: QUÈ CAL FER AVUI?
Coordinador: Sr. Jesús Betrian, soci director de Betrian Fernández
Casas i Associats i de BFG Auditors

EL COMERÇ: COMPETÈNCIA, COMPETITIVITAT 
I COHESIÓ SOCIAL
Coordinador: Sr. Marçal Tarragó, economista

QUÈ CAL MODIFICAR DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL A CATALUNYA?
Coordinador: Sr. Àngel Hermosilla, director d’Estudis del CEAM 
i professor de la UAB

Cloenda:
L’ADAPTACIÓ DE LES TITULACIONS D’ECONOMIA I
D’EMPRESA A L’ESPAI EUROPEU D’ENSENYAMENT
SUPERIOR (EEES): REPTES I OPORTUNITATS
Coordinadora: Sra. Montserrat Casanovas, secretària de la Junta 
de Govern i presidenta de la Comissió d’Ensenyament del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Les sessions de la Jornada a les seus són:

Girona
LA COMPETITIVITAT DEL TURISME DE LA COSTA
CATALANA
Dijous, 4 de novembre de 2004, a les 18.30 hores, 
a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat
de Girona
Coordinadors: Sr. Modest Fluvià, professor de la Universitat 
de Girona; Sr. Manel Serra, Consorci de la Costa Brava

Lleida
L’HABITATGE EN EL MOMENT PRESENT: 
UNA VISIÓ ECONÒMICA 
Dijous, 4 de novembre de 2004, a les 18.00 hores, 
a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida
Coordinador: Sr. Pere Enciso, professor de la Universitat de Lleida

Tarragona
FACTORS DE LOCALITZACIÓ DE LES EMPRESES AMB
UN IMPORTANT CONTINGUT TECNOLÒGIC
Dijous, 4 de novembre de 2004, a les 18.30 hores, 
a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Rovira i Virgili
Coordinador: Sr. Joaquim Margalef, economista
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L’ECONOMIA CATALANA: QUÈ CAL FER?
11 de novembre de 2004,  Hotel Fira Palace

Conferència inaugural: ha confirmat la seva assistència el Sr. Jesús Acebillo, president executiu del Grup Novartis
i director general de Novartis Farmacéutica.

Les sessions de la Jornada a Barcelona són:



Continua el deteriorament de l’economia
catalana ja palesat en l’anterior enques-
ta del mes de febrer.Malgrat que es tracta
dels pitjors resultats del darrer any, les
dades reflecteixen una situació millor
que la d’abans de l’estiu passat. Tots els
col·lectius de col·legiats manifesten un
empitjorament del panorama econòmic.

Un 50,0% dels col·legiats que contesta a
l’enquesta considera que la situació actual
de l’economia catalana és igual que fa un
any, mentre que un 41,5% assenyala que
és pitjor i un 7,8% que és millor. S’obser-
va que en aquests primers mesos de l’any
ha prosseguit el deteriorament de l’estat
de l’economia que ja es va manifestar a
principi de l’exercici en comparació a l’en-
questa realitzada en el passat mes d’octu-
bre. Així, el percentatge de col·legiats que
opina que la situació és ara millor a la de
fa un any s’ha reduït significativament res-
pecte de l’anterior consulta de febrer (5,5
punts percentuals menys), alhora que
augmenta la proporció dels que conside-
ren que l’estat actual és pitjor (3,9 punts
més) i, en menor mesura, la dels que esti-
men que és igual (1,2 punts més). Val a
dir que es tracta dels pitjors resultats del

darrer any, però, no obstant això, són els
tercers resultats més positius des que es
va començar a fer l’enquesta, a final del
2001 (nou edicions), i són millors que els
assolits abans de l’estiu passat.

Com és habitual, l’opinió que tenen els
col·legiats sobre la seva situació econò-
mica personal és força més positiva que
la que tenen sobre l’estat de l’economia
en general. En aquest cas també es pale-
sa un empitjorament de la situació dels
col·legiats en comparació al mes de
febrer, si bé més lleuger que el registrat
per a l’economia global. Un 57,3% dels
enquestats considera que l’estat de la
seva pròpia economia és igual que fa un
any (percentatge que se situava en el
55,9% al febrer), mentre que un 25,0%
apunta que és millor (un 27,6%) i un
17,6% assenyala que és pitjor (un 16,1%). 

A l’igual que en ocasions anteriors, els
col·legiats donen un aprovat a l’evolució
actual de les economies de Catalunya i
d’Espanya. Tanmateix, cal fer esment de
la continuació de dues tendències que ja
es van palesar en la passada enquesta de
principi d’any. En primer lloc, que l’eco-

nomia catalana segueix patint un empit-
jorament en relació a mesos anteriors,
mentre que l’economia espanyola conti-
nua immersa en un procés de millora ja
manifestat durant l’estiu passat. D’altra
part, que per segona vegada des que es
començà a elaborar l’enquesta la puntua-
ció que es dóna al conjunt de l’Estat és
més elevada que la que s’atorga al Princi-
pat, amb la qual cosa es consolida el
canvi del diferencial tradicionalment
favorable que presentava Catalunya i que
en el mes de febrer passà a ser favorable
per a Espanya. Específicament, es puntua
amb un 5,56 sobre un total de 10,00 a la
marxa actual de l’economia del Principat,
mentre que es valora amb un 6,03 la rela-
tiva al conjunt d’Espanya (5,66 i 5,86 en
el mes de febrer, respectivament). En
comparació amb les previsions que s’e-
fectuaven en l’enquesta anterior, es pot
apuntar que mentre que en el cas de
Catalunya la situació assolida és bastant
similar a la que s’anticipava per a mitjan
del 2004 (es preveïa una puntuació de
5,60), per al conjunt de l’Estat no s’han
complert les perspectives desfavorables
que es feien sinó tot al contrari (es pre-
veïa una puntuació de 5,66).

Pàg. 12 Informatiu de l’economista núm. 97

Situació econòmica (primavera 2004)
Reproduïm les principals conclusions de la segona de les enquestes de situació econòmica corres-
ponents a l’any 2004, “Situació Econòmica, primavera 2004“, que entre el 3 i el 21 de maig tots
els col·legiats varen poder contestar, per correu electrònic o mitjançant la pàgina web del Col·legi.
A la web del Col·legi http://www.coleconomistes.com, hi trobareu el text complet de l’informe.

En aquesta edició un total de 885 col·legiats han contestat l’enquesta, (14,7% del total dels
col·legiats, batent novament un nou rècord de participació.Del conjunt de col·legiats que han res-
post l’enquesta, el 60,4% són assalariats i el 39,6% són empresaris. Per sectors: el 85,1% treballen
en serveis; el 10,8% en la indústria; el 3,7% en la construcció; i l’0,4% en l’agricultura, ramaderia,
pesca i forestal.

A manera de titular podríem dir que en els darrers mesos ha prosseguit el deteriorament
de l’economia catalana, cosa que continuarà properament, com ja es va preveure en la
darrera enquesta i gairebé un 80% dels economistes creu urgent iniciar el debat sobre un
nou model de finançament autonòmic.

Estat actual de l’economia
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Millor Igual

Pitjor No tenen opinió

50,0

0,7

41,5
7,8

% de col·legiats

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

Millor Igual

Pitjor No tenen opinió

% de col·legiats

57,3

0,117,6 25,0

Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
(0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”
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Situació econòmica personal
“Creus que la teva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor 
que fa un any?

Problemes 
de l’economia catalana
Com és tradicional, l’estat de les infra-
estructures i comunicacions és el 
problema més important que té
actualment l ’economia catalana
d’una manera destacada. Destaca la
forta pujada de la preocupació vers al
preu del petroli i dels carburants, que
passa a ser el tercer problema en
importància.

Segons els col·legiats, el principal pro-
blema que té actualment l’economia
catalana és l’estat de les infraestructures
i comunicacions, tal i com apunta el
63,0% dels que han contestat. A certa

Situació de % de col·legiats
l’economia 2004 2003 2002 2001
catalana Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Tendència

Millor 7,8 13,3 12,2 6,7 3,7 3,4 6,3 6,4 11,8

Igual 50,0 48,8 55,6 44,0 32,7 32,1 43,7 38,5 39,7

Pitjor 41,5 37,6 30,8 48,4 62,1 63,4 46,4 53,1 47,2

No tenen 
opinió 0,7 0,3 1,4 0,9 1,5 1,1 3,6 2,0 1,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558) (439) (451)

Situació % de col·legiats
econòmica 2004 2003 2002 2001
personal Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Maig Febr. Oct. Tendència

Millor 25,0 27,6 24,9 21,8 21,0 20,8 26,2 28,0 30,9

Igual 57,3 55,9 58,1 55,4 48,5 54,3 52,5 59,0 52,1

Pitjor 17,6 16,1 16,4 22,4 30,0 23,7 17,9 11,6 15,6

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

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(núm. de
respostes) (885) (777) (734) (691) (590) (650) (558) (439) (449)
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Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia catalana

% de col·legiats
Problemes 2004 2003 2002 2001

Maig Febrer Octubre Maig Febrer Octubre Maig Febrer Octubre Tendència

Infraestructures i comunicació 63,0 69,9 66,9 56,8 55,9 62,9 62,2 59,9 43,9

Manca reformes estructurals 48,2 52,5 51,1 43,9 42,2 49,2 50,7 58,5 58,5

Preu del petroli carburants 38,7 3,0 7,5 7,9 15,3 16,2 8,6 9,1 16,2

Costos laborals 30,5 33,2 23,8 22,4 17,8 23,7 25,5 28,7 31,3

Inflació 24,2 28,1 41,1 45,0 75,6 39,7 38,4 30,3 35,5

Feblesa demanda estrangera 19,8 20,0 26,0 26,2 23,1 32,9 19,2 19,6 17,3 =

Atur 17,9 20,7 21,4 19,2 25,9 21,1 27,1 22,1 16,2

Feblesa demanda interna 13,7 13,5 19,9 26,7 17,1 26,0 22,6 27,8 24,2 =

Cotització dòlar-euro 13,2 23,0 14,4 23,3 4,2 1,7 6,5 8,0 12,6

distància, li segueix la manca de refor-
mes estructurals, assenyalat per un
48,2% dels economistes. Altres dificultats
a destacar són, per aquest ordre, el preu
del petroli i dels carburants (38,7%), els
costos laborals (30,5%) i la inflació
(24,2%). La resta de problemes és asse-
nyalat per menys d’un 20% dels
col·legiats.

En els darrers mesos s’han produït un
augment molt important de rellevància de
la problemàtica associada al preu del
petroli i dels carburants, que passa de ser
assenyalat per un 3,0% dels economistes
a l’anterior enquesta del mes de febrer a
ser apuntat per un 38,7% en la present. La
resta de dificultats de l’economia han dis-
minuït la seva importància en comparació
amb l’enquesta passada, amb l’excepció
de la feblesa de la demanda interna i
externa, la importància de les quals s’ha
mantingut.

Com és habitual, els col·legiats també
manifesten una preocupació notable i
creixent per les relacions político-econò-
miques desiguals de Catalunya en rela-
ció a la resta de l’Estat, i, sobretot, pel
dèficit fiscal i el model de finançament.
Altres problemes apuntats a destacar són
les dificultats en matèria de competitivi-
tat-productivitat-deslocalitzacions i la
situació política (inestabilitat, manca de
polítiques estratègiques clares,…), seguits
de les deficiències en els camps de la
recerca, desenvolupament, innovació i
tecnologia i de la construcció, els habi-
tatges i l’activitat immobiliària.

Perspectives sobre l’economia pels propers
mesos
Els col·legiats preveuen que en els pro-
pers mesos la situació econòmica es
mantindrà estable, encara que anticipen
un empitjorament cara a final de l’exer-
cici 2004.

Un 59,2% dels col·legiats espera que en
el segon quadrimestre de l’any 2004 l’e-
conomia del Principat continuï igual que
en l’actualitat, alhora que un 23,6% anti-
cipa un empitjorament i un 16,5% preveu
una millora. A l’igual que en l’enquesta
passada, es confirma un estancament de
la situació actual en els propers mesos,
amb una tendència al deteriorament de
l’economia. Val a dir que no es consoli-
da la millora de les expectatives dels
col·legiats que es va palesar en les tres
darreres enquestes, dels mesos de maig i
d’octubre de l’any passat i de febrer
d’enguany.

Els economistes atorguen un aprovat a
la situació econòmica per a final de
l’any, tant en el cas de Catalunya com
del conjunt d’Estat. Tanmateix, però,
en tots dos casos s’anticipa un empit-
jorament respecte de la situació pre-
sent, que, a l’igual que a l’enquesta
passada, serà més intens en el conjunt
d’Espanya que a Catalunya. No obstant
això, les previsions per a l’economia
espanyola són quelcom millors que les
relatives a l’economia del Principat,
encara que es retalla part del diferen-

cial favorable que té l’economia estatal
front la catalana. Específicament, es
puntua amb un 5,47 sobre un total de
10,00 a l’estat de l’economia del Prin-
cipat a final de l’any (0,13 punts
menys que en l’actualitat), mentre que,
d’altra banda, es valora amb un 5,68 la
situació econòmica del conjunt de l’Es-
tat en el proper mes de desembre
(pèrdua de 0,37 punts en relació al
present). 

% de col·legiats

59,2

0,7
23,6 16,5

Perspectives de l’economia 
catalana
“Creus que l’economia catalana 
millorarà, continuarà igual o empitjorarà
en el segon quadrimestre (maig-agost) 
de l’any”

Millorarà

Continuarà igual

Empitjorarà

No tenen opinió



Urgència d’un debat
sobre finançament
autonòmic
Quatre de cada cinc economistes és par-
tidari d’iniciar urgentment el debat
sobre un nou model de finançament
autonòmic.

Un 79,6% dels col·legiats creu que cal
posar en marxa de manera urgent el debat
sobre un nou model de finançament
autonòmic, front a un 14,1% que opina el
contrari. 

Els economistes assalariats i els que
operen en el sector de la indústria i
construcció són els més partidaris d’ini-
ciar urgentment el debat sobre el nou
model de finançament autonòmic, cosa
que assenyalen el 82,0% i el 84,2% dels
col·legiats totals en els respectius
col·lectius.

Pujada prevista 
dels tipus d’interès
Gairebé un 61% dels col·legiats preveuen
que en els propers mesos tindrà lloc una
pujada dels tipus d’interès oficials.

Un 60,6% dels col·legiats preveu que en
els propers mesos pujaran els tipus d’in-
terès oficials, mentre que un 36,0% creu
que no. 

Tots els col·lectius d’economistes antici-
pen majoritàriament un increment dels
tipus amb independència de la situació
professional o del sector en què operen.
De fet, un 59% o més dels que han res-
post en cadascun dels grups espera això.
No obstant, s’ha d’apuntar que el col·lec-
tiu dels empresaris i el del col·legiats que
treballen a la indústria i construcció són
els que més preveuen una pujada de
tipus, tal i com assenyala el 62,8% i el
61,4% del total dels economistes dels res-
pectius grups.

Propostes econòmiques
del nou president del
govern espanyol
Segons els economistes, de les propostes
econòmiques efectuades pel nou president
del Govern espanyol en el debat de la seva
investidura del passat mes d’abril la més
prioritària és augmentar el pressupost
destinat a recerca i desenvolupament.

Un 67,8% dels col·legiats considera que
de les propostes econòmiques realitzades
pel nou president del Govern espanyol al
Congrès dels Diputats durant el seu debat
d’investidura del passat mes d’abril la més
prioritària és augmentar un 25% el pres-
supost destinat a la inversió en recerca i
desenvolupament. També són molt necessà-
ries el disseny i posada en marxa d’un nou
pla de transports i infraestructures per abans
de finalitzar el 2004, així com la construc-
ció de 180.000 habitatges cada any de pro-
pietat i lloguer, utilitzant sòl públic. Aquestes
propostes són prioritàries, respectivament,
per a un 57,2% i un 50,1% dels economistes.
En un segon ordre d’importància, els
col·legiats assenyalen l’increment de les
pensions més baixes amb un augment de
4.000 milions d’euros en l’horitzò de la legis-
latura (33,4%), l’assumpció del principi d’e-
quilibri pressupostari (31,9%) i el compromís
de fer una reforma tributària per al 2005
(26,0%). D’altra banda, s’ha d’assenyalar que
un percentatge elevat d’economistes també
apunta com prioritària la necessitat de modi-
ficar el model de finançament autonòmic.

“Quines d’aquestes propostes econòmiques
realitzades pel nou president del Govern
espanyol al Congrès dels Diputats conside-
res més prioritàries?”
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Perspectives de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 com estarà a final d’aquest any de l’economia catalana 
i de l’economia espanyola (0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”
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14,1

“Creus que cal iniciar urgentment el debat
sobre un model de finançament autonòmic?”

Sí No tenen opinióNo

60,6

3,4

36,0

% de col·legiats

“Creus que en els propers mesos pujaran els
tipus d’interès oficials?”

Sí No tenen opinióNo

Modalitats % de col·legiats

Augment d’un 25% del pressupost 
destinat a la inversió en recerca 
i desenvolupament 67,8

Nou pla de transports i infraestructures
per abans de finalitzar el 2004 57,2

Construcció de 180.000 habitatges 
cada any de propietat i lloguer 
utilitzant sòl públic 50,1

Increment de les pensions més baixes
amb un augment de 4.000 milions
d’euros de l’horitzò de la legislatura 33,4

Assumpció del principi 
d’equilibri pressupostari 31,9

Compromís de fer una reforma 
tributària per al 2005 26,0

Abandonament progressiu 
de l’energia nuclear i substitució 
per energies alternatives 12,3



Introducció

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

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

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

– Els cursos de reciclatge i/o actualització
de coneixements específics en tècniques
de gestió o en matèries concretes insufi-
cientment desenvolupades a la Universitat
o durant els anys d’exercici professional.

– L’organització d’activitats formatives, a fi i
efecte de proporcionar informació apro-
fundida en temes d’actualitat o en discipli-
nes innovadores, l’accés a les quals és
relativament difícil en els esquemes de for-
mació usuals a l’abast dels economistes.

Cada àrea de formació està a càrrec d’un
director, que és un economista de recone-
gut prestigi en la seva especialitat profes-
sional, i és l’encarregat, conjuntament amb
el director de l’Aula, de planificar els cur-
sos en relació amb les necessitats de for-
mació detectades en el sector, de manera
que s’acompleixin les següents condicions:

– Tractar-se de cursos d’actualitat, orien-
tats a l’aplicació immediata en el treball.

– Complir-se els estàndards de qualitat
exigits pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya (la qualitat és controlada pel
Consell Assessor i el Consell Acadèmic).

– Impartició dels cursos per professionals
amb rigor i coneixements suficients, amb
capacitat pedagògica i que desenvolupin
en el seu exercici diari allò que expliquen.

Àrea de fiscal
– Màster d’Especialització Tributària.
– Novetats fiscals 2005.
– Seminari sobre l’Impost sobre societats.
– Seminari sobre el procediment econòmic administratiu.
– Règim fiscal i legal de les fundacions.
– Seminari de fusions, escissions, aportacions d’actius

i bescanvis de valors.
– Planificació fiscal del tancament de l’exercici 2004.
– Curs de consolidació fiscal.
– Seminari de l’Impost sobre successions i donacions.
– Tractament de l’empresa familiar en l’Impost sobre el

patrimoni i en l’Impost sobre successions i donacions.
– Curs de fiscalitat internacional.
– Seminari sobre transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats.
– Fiscalitat immobiliària.
– Seminari d’iniciació a la tributació d’empresaris

individuals.
– Seminari sobre l’IRPF: campanya de renda 2004.
– Fiscalitat de productes financers, d’assegurança 

i de previsió.
– Seminari de la declaració de l’Impost sobre 

societats de 2004.
– Fiscalitat i seguretat social d’alts directius 

i administratius.

Àrea de comptabilitat 
i auditoria
– Programa General de Comptabilitat Professional.

– Curs de Comptabilitat Superior.
– Curs d’anàlisi d’estats financers.
– Curs de consolidació comptable.
– Curs de fiscalitat de l’empresa.
– Determinació i anàlisi de costos.

– Màster en auditoria de comptes.
– Normativa comptable professional.
– Models de costos ABC.
– Seminari sobre el Pla de comptabilitat 

de les fundacions catalanes.
– Comptabilitat de fusions i escissions.
– Principis i normes comptables als EUA versus

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

immobiliàries i UTES.
– Cicle sobre el tancament comptable i fiscal 

de l’exercici 2004.
– Quadre de finançament.
– Seminari pràctic de consolidació comptable.
– Actuacions en processos de due diligence.
– Principis i normes comptables espanyoles versus

normes internacionals de comptabilitat (IAS).
– Novetats en la normativa comptable espanyola.
– Cicle de Formació en Auditoria.
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Avanç de programació de l’Aula
d’Economia curs 2004-2005

Notícies



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

de patrimonis.
– Anàlisi tècnica de mercats financers.
– Gestió de crèdit a clients: credit management.
– Aprofundiment en el risc bancari.
– Seminari sobre la valoració d’empreses.
– Seminari de project finance.
– Anàlisi de riscos financers. Instruments de gestió 

i cobertura.
– Anàlisi i gestió d’inversions.
– El Pla de gestió. Un mètode integral per a la seva 

elaboració i el seu control.
– Tècniques de cobrament i gestió d’impagats.
– Control de risc de crèdit en entitats financeres.

Àrea de gestió d’empreses
– Postgrau en tractament d’empreses en crisi 

i administració concursal.
– La nova qualitat.
– Cicle sobre la compravenda d’empreses.
– Visió global de la compravenda d’empreses.
– Organització per processos i gestió de processos.
– Lideratge i motivació d’equips de treball.
– Tècniques de negociació per a directius i professionals.
– Com fer presentacions eficaces en públic.
– Gestió de problemes i presa de decisions.
– L’empresa familiar: direcció estratègica i planificació 

de la successió.
– Model EFQM d’excel·lència empresarial.
– Gestió de la qualitat en el sector sanitari.

– SIX SIGMA. Control i millora dels processos de negoci.
– Models de simulació empresarial: com elaborar 

projeccions financeres, comercials.
– Canvi a la gestió integrada.
– Les pràctiques de bon govern de les empreses:

l’Informe Aldana.
– Màrqueting per a no comercials.
– Com reduir costos a l’empresa.
– Cicle: últimes tendències del management i noves 

tecnologies.

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

La moderna funció del Controller.
– Curs de control pressupostari i de gestió.
– Curs de control i auditoria interns.
– Nous indicadors de gestió: El balanced scorecard.
– Control de gestió en el sector hospitalari.

Àrea jurídica 
– Programa de formació per a economistes 

en actuacions judicials.
– Seminari sobre protecció de dades personals 

en despatxos professionals.
– Responsabilitat dels administradors.
– Eines i solucions jurídiques per a situacions de morositat.
– Protecció de dades de caràcter personal: criteris

actuals de l’Agència de Protecció de dades.
– Aspectes jurídics de la compravenda d’empreses 

i de la inversió de fons de capital risc.
– Facturació electrònica.

Àrea de sector públic
– Control de gestió a l’Administració Pública.
– La gestió de projectes a l’Administració Pública.
– Costos dels serveis públics obligatoris, les taxes 

i els preus públics.
– La gestió de la qualitat total a través de l’anàlisi dels

resultats de les experiències pràctiques d’aplicació.

Altres cursos i seminaris
– Programa de direcció i gestió d’entitats 

no lucratives.
– Jornades: gestió de despatxos professionals.
– Les fonts d’informació fiscal i comptable 

per a assessories i despatxos professionals.
– Jornada sobre remuneració de directius.
– Com accedir a fons i subvencions d’àmbit europeu 

i de l’Estat espanyol.
– Curs de formació per a delegats en prevenció 

de riscos.

Aula d’economia 
ambiental 
– Economia de l’aigua.
– Avaluació d’inversions ambientals empresarials.
– Valoració econòmica de l’impacte ambiental.
– Costos ambientals de l’empresa.
– Instruments econòmics per a la millora ambiental.
– Economia de l’energia.
– Economia dels residus.
– Avaluació econòmica de riscos ambientals.
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El proper mes d’octubre s’iniciarà el curs acadèmic 2004/2005
on com cada any s’oferirà un ampli ventall de cursos dins de
cadascuna de les àrees temàtiques que tenen interès per als
economistes.

Dins de la nostra oferta formativa destaquen la realització dels
Màsters, Postgraus i Cursos d’Especialització que en la darrera
dècada s’han consolidant com a un punt de referència i de
prestigi dins de l’oferta formativa de la nostra professió.

El fet que el professorat que imparteix els cursos estigui inte-
grat en la seva major part per professionals que treballen dià-

riament en allò que expliquen ha ajudat sens dubte a aconse-
guir que la metodologia d’aprenentatge sigui dinàmica i que
els coneixements obtinguts tinguin una clara aplicació pràcti-
ca en la realitat que ens envolta, tot això unit amb una orga-
nització dels programes molt estructurada i amb uns horaris
de realització combinables amb el treball professional, són fets
que han ajudat que cada any haguem incrementat el nombre
d’assistents i que les valoracions finals que donen els alumnes
siguin cada cop més positives.

A continuació us oferim una relació dels Màsters, Postgraus i
Cursos d’Especialització que tenim previst realitzar.

Màsters, Postgraus 
i Cursos d’Especialització 2004-2005

NOM HORES DATES DE REALITZACIÓ

Màster d’Especialització Tributària. Formació i perfeccionament per a l’exercici com a assessor fiscal 300 D’octubre de 2004 a maig de 2005

Programa General de Comptabilitat Professional 209 D’octubre de 2004 a maig de 2005

Màster en Auditoria de Comptes. Per a l’accés al ROAC 362 D’octubre de 2004 a juny de 2005

Programa d’Especialització en Control de Gestió. La moderna funció del Controller 138 De gener a maig de 2005

Cicle sobre la compravenda d’empreses 56 De febrer a abril de 2005

Postgrau en tractament d’empreses en crisi i administració concursal 102 Octubre de 2004

Si voleu obtenir més informació podeu adreçar-vos a l’Aula d’Economia del Col·legi, al telèfon 934161604 Ext. 214;
e-mail: mruiz@coleconomistes.com.
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Tal i com Jo ho veig:
Ciutadans i economia,
avui

Anton Gasol, membre
de la Junta de Govern
i president de la
Comissió d’Economia
Financera acaba de
publicar el llibre Tal i
com Jo ho veig: Ciuta-
dans i economia, avui
que recull una col·lec-
ció d’escrits sobre

aspectes relacionats amb l’economia, la
política, la societat, l’energia, la família...
que tenen com a finalitat presentar infor-
mació i opinió raonada sobre la matèria
tractada.

Aquest llibre, a més de les llibreries,
també el podeu demanar directament a
l’editorial (Editorial Mediterrània: Tels.
932 183 458/932 378 665; Fax. 932 372 210;
editorial@emediterrania.com) que, identi-
ficant-vos com a economistes, tindreu un
tractament especial i us el portaran a
domicili.

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

El Servei d’assessoria de comptabilitat i
d’auditoria del Col·legi està en funciona-
ment des d’octubre de 2002. És un servei
gratuït que respon dubtes sobre qües-
tions d’auditoria i de comptabilitat de
tota mena. 

Les preguntes sempre són confidencials,
ni empreses, ni detalls, ni els col·legiats
que ho demanen són publicitats, només
les qüestions que més preguntes susci-
ten, i sempre a títol abstracte.

En aquest sentit el més demanat en la
temàtica d’auditoria té a veure amb:

– Qüestions de tipus legal, que podem
respondre des de l’aspecte compta-
ble i tècnic però que hem d’adreçar
al Servei Jurídic del REA a Madrid
doncs a Barcelona no tenim aquest
servei. 

– Qüestions d’opinió en casos dubtosos
on els imports en dubte quasi són mate-
rials però en què la qualitat pot ser tant
o més important que la quantitat.

– Qüestions que tenen a veure amb la
independència de l’auditor.

– Qüestions que tenen a veure amb tre-
balls que no són pròpiament una audi-
toria, enfocaments i tipus d’informe.

El més demanat en temes de comptabili-
tat són:

– Correcció d’errors en diferents aspectes,
errors que ha comès l’economista o
l’empresa client.

– Temàtica al voltant de fusions o escis-
sions, i de valoracions o treballs encar-
regats per jutges.

– Comptabilitat de les UTES o similars,
generalment d’immobiliàries.

També s’han rebut al servei, qüestions
d’altres aspectes relacionats amb econo-
mistes que comencen i no saben on tro-
bar informació de qualsevol qüestió.

Servei d’assessorament en comptabilitat 
i auditoria

El servei dóna resposta segons els dife-
rents tipus de qüestions, per exemple.

Una pregunta molt específica sobre una
salvetat concreta en un informe d’audi-
toria es planteja com una reflexió con-
junta amb l’auditor que la fa. Així es
valoren els aspectes que envolten la
qüestió procurant arribar a una conclu-
sió amb què se senti còmode qui ha d’e-
metre una opinió sobre el tema. Fem de
mirall i pensem juntament amb qui fa la
pregunta.

Una pregunta genèrica que fa un eco-
nomista amb poca experiència sol ser
tractada, pel servei, com una qüestió
que cerca les bases per obtenir la infor-
mació que doni experiència a l’interes-
sat i permeti conèixer els camins i les
fonts d’informació per resoldre qües-
tions similars en el futur. Procurem aju-
dar a aprendre a fer la feina més que a
fer-la en concret.

Naturalment també es donen resposta a
dubtes molt específics de resposta con-
creta i puntual.

Sovint també hem rebut qüestions que
tenen un caire transversal amb l’assesso-
ria jurídica i amb l’assessoria fiscal, on les
hem adreçat per rebre una resposta des
dels tres punts de vista.

El Servei d’assessorament en compta-
bilitat i auditoria, està a disposició gra-
tuïta de tots els economistes que per
qualsevol raó tinguin dubtes en la temà-
tica comptable i d’auditoria. Les respos-
tes es poden obtenir per telèfon dins
d’un horari concret i també en visites
concertades (Secretaria del Col·legi Tel.
934 161 604) o bé per correu electrònic
asscomptable@coleconomistes.com. El
responsable és l’economista auditor Sr.
Josep Lluís Ferran.

El servei d’Assessorament Fiscal, està
a disposició de tots els economistes gra-
tuïtament per tal d’atendre tots els dubtes
i les qüestions que plantegin en relació a
la seva fiscalitat particular. Atenen per 



El passat dia 18 de maig el Sr. Jordi Cone-
jos, degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya i el Sr. Josep Maria Rovira,
director general d’Endesa a Catalunya,
van signar un conveni de col·laboració
per tal d’oferir una sèrie d’avantatges i
descomptes als col·legiats.

Així doncs, si decideixes contractar la
llum i el gas amb Fecsa Endesa, gaudiràs
d’un descompte del 7% en el consum de

gas i del 2,25% en el consum de la llum.
En cas de contractar únicament un dels
dos serveis, els descomptes que t’aplica-
ran són d’un 5% en el consum de gas i
d’un 2,25% en el de la llum. També hi ha
descomptes especials a aplicar en els vos-
tres negocis o despatxos professionals.

En el quadre següent trobareu detallada
més informació d’aquests descomptes i
avantatges.

e-mail assessoriafiscal@coleconomistes.com
o en visites concertades (Secretaria del
Col·legi Tel. 934 161 604). El responsable
del servei és l’economista assessor fiscal,
Sr. Ricard Viña.

El servei d’assessorament jurídic, està
a disposició gratuïta de tots els economis-
tes per tal d’atendre tots els dubtes i les
qüestions que puguin tenir en relació a
qualsevol temàtica jurídica. 

Les respostes es poden obtenir per telèfon
(Secretaria del Col·legi Tel: 934 161 604),
o bé per correu electrònic assessoriajuridica
@coleconomistes.com. El coordinador del
servei és el Sr. Enric Fort, advocat de
Millet Guillen Becares, S.L.

Signatura conveni de col·laboració entre el Col·legi
d’Economistes de Catalunya i Fecsa Endesa

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya
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C
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Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i Fecsa Endesa

Llum i gas amb més avantatges

Al vostre domicili particular
i al dels vostres empleats

2,25% d’estalvi en el consum d’electricitat(2)

5% d’estalvi en el consum de gas(1)

7% si es contracta llum i gas(1)

+15% d’estalvi en el terme fix de gas(1)

(1) Tarifes 3.1 i 3.2 (2) Tarifa 2.0

Al vostre negoci

2,25% d’estalvi en el consum d’electricitat(2)

6% d’estalvi en el consum d’electricitat,
el terme fix i el complement 
per discriminació horària(3)

5% d’estalvi en el consum de gas(1)

7% si es contracta llum i gas(1)

(1) Tarifes 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 (2) Tarifa 2.0 (3) Tarifa 3.0

Us haureu d’identificar amb el nom i codi del col·lectiu: CAT0002
Us sol·licitaran el número de associat

Per més informació i contractació truqueu al telèfon 

900 84 28 84
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Lliurament de Premis 
de Reconeixement de
l’ACCID i concessió 
d’ajuts a la recerca

L’acte va tenir lloc el
passat dilluns 22 de
març a les 19 hores a
la seu d’ESADE i va
anar a càrrec del Sr.
Xavier Mendoza, degà
d’ESADE; Sr. Ferran

Termes, economista i president de l’AC-
CID; i del Sr. Alfredo Rocafort, economista
i catedràtic de la Universitat de Barcelona,
director de l’Escola d’Empresarials de la
Universitat de Barcelona i vicepresident
de l’ACCID. 

Els premis que l’ACCID ha atorgat en la
seva primera convocatòria són els
següents:
– Premi a la trajectòria professional

“in memoriam”, per la seva distinció i
aportació en l’ àmbit de la comptabili-
tat:  Sr. Antoni Goxens Duch.

Màster en auditoria 
de comptes 12a Edició

Accés al Registre Oficial  d’Auditors de Comptes (ROAC)
Exempció de la prova teòrica d’accés
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D’octubre de 2004 a juny de 2005

Adreçat a Llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials, 
ADE, Economia i Diplomats en Empresarials
Possibilitat de realitzar pràctiques en empreses d’auditoria

Jesús Betrian homenatjat pel Comitè de Gestió
del Registre d’Economistes Auditors de Comptes
de Catalunya

El passat 28 d’abril, en el transcurs de
l’acte de cloenda de la Jornada tècnica
d’Auditoria, en Jesús Betrian, que ha estat
durant molts anys membre de la Junta 
de Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, ocupant-se de diverses respon-
sabilitats, així com president dels econo-
mistes auditors de comptes de Catalunya i

d’Espanya, fou homenatjat pel Comitè de
Gestió dels Economistes de Catalunya,
secció del REA a Catalunya pels seus anys
de dedicació a l’auditoria de comptes i als
auditors. L’acte va consistir en el lliurament
d’una placa commemorativa d’agraïment
per part del president de la Comissió Ges-
tora del REA a Catalunya, Sr. Joan Amat.



– Premi a l’excel·lència acadèmica, per
la seva gran contribució al desenvolupa-
ment de la docència i la recerca de la
comptabilitat: Sr. Josep Angrill Miravent,
professor honorari d’ESADE. 

– Premi a la tesi doctoral, per la seva
tesi “La comptabilitat i els reptes de
l’actual management empresarial: des
de la rendició clàssica de comptes fins
a la comptabilitat i l’auditoria social”:
Sr. Jordi Morrós Ribera, professor de la
Universitat de Barcelona.

– Premi a les bones pràctiques en
informació financera d’una empre-
sa pública: Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries (IRTA).

– Premi a les bones pràctiques en
informació financera d’una empre-
sa privada: Gas Natural SDG, SA.

El passat 16 a la Universitat Autònoma de
Barcelona i el de 30 de març a la Univer-
sitat de Barcelona, el  Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya va participar en el
XVIII Fòrum d’ocupació i formació de
d’AIESEC. 

Com cada any, la participació del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, en aquest
Fòrum d’ocupació, s’emmarca en la políti-
ca de proximitat del Col·legi a les facultats
de ciències econòmiques i empresarials, i
especialment als seus estudiants de darrers
cursos. Aquest any a més s’ha donat a
conèixer la nova campanya de promoció
per tal d’atraure al recent llicenciat, oferint-
li descomptes importants en la quota
col·legial anual, dels primers anys de
col·legiació, i editant un pòsters i díptics
que sota el lema: “Per a ser un economis-
ta només hi ha un camí: COL·LEGIA’T”, on
s’especifiquen els avantatges d’estar
col·legiat i de ser economista.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
present en les XVIII Fòrum d’ocupació i formació 
d’AIESEC

USO DE DESPACHOS Y SALAS DE REUNIONES



L’OCDE –l’organització que agrupa
els països més industrialitzats del
món– ha alertat recentment del risc
d’una eventual baixada brusca dels
preus de l’habitatge. Hi ha actual-
ment una bombolla immobiliària i es
detecta aquest risc que esclati?
Caldria saber en relació a què estan alts
els preus segons el criteri de l’OCDE, és a
dir, posar el preu de l’habitatge en relació
a la renda de les famílies per saber si es
tracta d’un preu just, equilibrat i adequat.
Normalment, la variable que se sol consi-
derar són els anys de salari que es desti-
nen a pagar l’amortització de l’habitatge.
En aquest cas, tant Catalunya com l’àrea
metropolitana de Barcelona es pot consi-
derar que hi ha un excés de preu. Hi ha
un segon indicador, la rendibilitat que
atorga l’habitatge en termes de lloguer o
el percentatge de retorn de la inversió. I
en aquest cas també sembla que el rendi-

ment dels lloguers està baixant en relació
a la forta pujada dels preus. Però hi ha un
tercer indicador, la relació dels preus
catalans en relació als que hi ha a d’altres
països. I s’observa que el mercat segueix
tenint una forta demanda procedent d’a-
quests països, precisament perquè els
preus estan relativament més baixos.

Per tant, considereu que no hi ha un
risc immediat de davallada forta dels
preus de l’habitatge?
Les nostres estimacions es basen en què
el mercat tendirà a una certa aturada, que
els preus tendiran a pujar menys que
aquests darrers anys. Però és difícil asse-
gurar que baixaran, tal i com ha dit l’OC-
DE. Una caiguda implicaria una retallada
de la demanda i gairebé una crisi econò-
mica general, i que a la vegada el mercat
es trobés amb un volum de producció
d’habitatge important a les mans. I no
sembla que els indicadors donin a enten-
dre que estem a prop d’aquest escenari.

Malgrat tot, l’increment continuat de
preus ha col·locat l’habitatge com
una de les principals preocupacions
de la societat catalana i de l’espanyo-
la. I això s’ha deixat notar en les
darreres cites electorals, tant catala-
na com espanyola. Quines són les
propostes del Govern en termes de
política d’habitatge?
La línia principal es basa en recuperar la
provisió d’habitatge protegit, fins arribar a
uns 42.000 habitatges en quatre anys, la
meitat de lloguer i l’altra meitat de com-
pra. La dificultat és que aquests habitat-
ges s’han de construir sobre sòls que
tenen actualment preus molt elevats, al
marge del sòl que puguin proveir tant
l’Institut Català del Sòl (ICS) com molts
ajuntaments, que han d’aportar sòls que
fins ara no havien de proveir per aquest
objectiu. El problema és que amb l’oferta

actual només es pot posar en pràctica
aquesta política en poques zones de
Catalunya, però no en les àrees on es
detecta una major problemàtica a l’hora
d’accedir als preus del mercat.

Què es pot fer per arribar a tot
arreu?
La llei d’urbanisme és una possible solu-
ció. Actualment ja obliga a fer una reser-
va de sòl per habitatge protegit. La idea
és ampliar els percentatges de reserva i,
sobretot, distribuir-los en el territori per
garantir l’equitat i també per tal que no hi
hagi una guetharització de barris amb
habitatge protegit.

Algunes caixes d’estalvi ja han
posat en marxa projectes en l’àmbit
de l’habitatge social. Quin ha de ser
el paper que ha de jugar el sector
privat?
Es pot parlar de dos sectors privats: les
entitats sense ànim de lucre -promotors
entre els quals hi trobem cooperatives,
fundacions o caixes d’estalvi, per exem-
ple-, que han de tenir un paper creixent
en la política d’habitatge que hem de
posar en marxa, i d’altra banda les
empreses, que lògicament tenen l’objec-
tiu de maximitzar beneficis i és més difí-
cil que entrin en aquest rol.

Un dels problemes més greus de l’ele-
vat preu dels pisos és el difícil accés
a l’habitatge dels joves, que en altres
països no és tan accentuat per 
l’existència d’un mercat d’habitatge
que no existeix a Catalunya. S’ha de
potenciar el mercat de lloguer?
Per crear un mercat de lloguer per a joves
la primera premissa és tenir sòl a preus
assequibles. De nou, doncs, apareix el
mateix problema. La solució passa per
pactar amb els ajuntaments, per incre-
mentar els metres quadrats de sòls
públics per acotar costos. A banda d’im-
plementar ajuts importants de finança-
ment per als promotors de lloguer en els
plans d’habitatge.

Per què hi ha tan poc mercat de llo-
guer a Catalunya?
És cert que malgrat els ajuts esmentats i la
voluntat de pactar amb els municipis
catalans es fa poc habitatge de lloguer. Si
la disponibilitat de sòl i els ajuts dels sec-
tor públic no són suficients, com està suc-
ceint actualment, la voluntat del Govern
és obrir un debat amb els promotors que
volen fer aquests habitatges de lloguer
per detectar quins són els problemes.
Sembla que, bàsicament, els promotors
afirmen que la rendibilitat que acaben
deixant les promocions destinades al llo-
guer és baixa, fins i tot molt baixa en
alguns casos: el retorn de la inversió està
entorn al 4%, i amb aquest marge, si no
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Gent de casa

Entrevista a Carme Trilla
Analista de prestigi del mercat immobiliari i de l’evolució de les necessitats
d’habitatge d’Espanya i Catalunya, Carme Trilla va ser consellera de l’Ajun-
tament de Barcelona i ha treballat també en diverses etapes a la Generalitat,
a més de tenir una trajectòria al sector privat com a consultora independent i
de treballar, entre d’altres institucions, per la Fundació la Caixa i Caritas. En
l’actualitat, Carme Trilla, economista i col·laboradora del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, és directora general d’Habitatge del Govern.



és pels ajuts ni tan sols no es recupera la
inversió en alguns casos.

Quina pot ser la sortida a aquest
problema?
Una de les solucions és la possibilitat que
al cap d’uns anys els promotors de pisos
de lloguers puguin vendre aquests edifi-
cis. En qualsevol cas, s’ha de trobar la
fórmula perquè d’una vegada el mercat
proveeixi l’habitatge que socialment es
necessita. Perquè malgrat les ajudes fis-
cals introduïdes en els últims anys a favor
dels promotors, subsisteixen els proble-
mes de rendibilitat i també problemes de
gestió, que en aquest cas es podrien
solucionar a través de la gestió de l’Agèn-
cia Catalana de l’Habitatge o d’operadors
especialitzats en gestionar les promo-
cions per tal que alguns empresaris solu-
cionin els problemes de gestió que es
deriven d’aquesta activitat.

Hi ha també un debat més econòmic
sobre els avantatges fiscals que
actualment té la compra d’un habitat-
ge per part d’un particular. Hi ha
economistes que aposten per elimi-
nar aquests avantatges per tal que no
es recalenti el mercat immobiliari.
Quina és la postura de l’executiu
català?
Es tracta d’una proposta que persegueix
refredar la demanda i que procedeix de
posicions lliberals, que aposten per eli-
minar la universalitat dels avantatges fis-
cals i reservar-los als col·lectius més
desafavorits que realment els necessitin...
Però no és una proposta que s’estigui
debatent en el si del Govern, entre d’al-
tres coses perquè la competència és a
mans del Govern central a través de la
Llei de l’impost de la renda de les perso-
nes físiques (IRPF). No és a les nostres
mans i, en l’àmbit de la fiscalitat, les úni-
ques reformes que es planteja el Govern
es basen en l’impost sobre el valor afegit
(IVA).

En general, els plantejaments de la
Generalitat coincideixen amb els del
Govern central en matèria d’habitatge?
És cert que coincidim en la major part dels
plantejaments: en la necessitat d’incremen-
tar el mercat de pisos destinats a lloguer,
d’elevar el nombre d’habitatges protegits
i fins i tot coincidim en la necessitat d’in-
crementar el nombre d’actuacions previs-
tes per aquest any... Hi ha sintonia però
també és cert que tot just estem a l’inici de
la legislatura. S’obre una etapa de discussió
de cara a l’exercici de 2005 amb una idea
central: com s’implementarà el proper pla
d’habitatge. El punt de partida del Govern
català és aconseguir el major marge de
maniobra per a les comunitats autònomes.
Les comunitats estan més afeccionades al
terreny i tenen necessitats diferents, i
aquesta realitat és la que s’haurà de tenir
en compte a l’hora de cedir autonomia per
part de l’executiu central.

El paper dels economistes en l’àmbit
de l’habitatge ha estat tradicional-
ment en un segon pla, com ho demos-
tra fins i tot el fet que l’economia
urbana a les facultats d’econòmiques
és testimonial i, en alguns casos, ine-
xistent. No es troba a faltar un major
pes específic per contraposar el que
tenen els urbanistes i els arquitectes?
Sota el meu parer, els economistes haurí-
em de tenir més presència per la trans-
cendència econòmica que tenen els
plans urbanístics, cada cop més. Però són
comptats gairebé amb els dits de la mà els

economistes que s’hi dediquen. Potser
fóra necessària una major especialització
en l’àrea d’economia regional i urbana, i
aquesta és una de les línies en l’àmbit de
la formació que sens dubte s’ha d’explotar
en els pròxims anys, atès el pes específic
que té actualment el sector immobiliari en
l’economia catalana i en general en l’es-
panyola i la dels països més desenvolu-
pats. Fins ara no hi ha hagut preocupació
per part dels economistes i és cert que
l’urbanisme ha quedat molt concentrat en
mans d’arquitectes i també d’advocats. Els
economistes poden aportar una visió més
econòmica que, en molts sentits, és la que
per exemple es troba a faltar a hores d’ara
en massa ocasions.

Quina relació té el Departament amb
el Col·legi d’Economistes?
El fet de ser economista, d’entrada em dóna
un enfocament dels temes que estan a sobre
la taula més pròxim que puguin tenir els
col·legiats... A hores d’ara ja hi ha una gran
connexió i una relació fluïda i oberta amb
el Col·legi, a través de presentacions, xerra-
des sobre les novetats més importants en
matèria d’habitatge, i a curt termini fins i tot
estem preparant una sessió de treball en el
marc de l’elaboració del proper Pla d’Ha-
bitatge, que pot ser molt interessant per
plantejar una forma de col·laboració bas-
tant estreta en els àmbits en què els eco-
nomistes catalans puguin aportar propostes.

Claudi Pérez
Periodista
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RESOLUCION DE 9 DE MARZO DE 2004 (BOE 06-04-2004)
[LE102842]
Dirección General de Seguros
Se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por
muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que
resultarán de aplicar durante 2004, el sistema para valoración
de los daños y perjuicios causados a las personas en acciden-
tes de circulación.

SOCIEDADES

CIRCULAR 2/2004, DE 31 DE MARZO (BOE 12-04-2004)
[LE102861]
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sobre normas contables, modelos reservados y públicos de los
estados financieros y cuentas anuales de carácter público de
las empresas de servicios de inversión, por la que se modifica,
parcialmente, la Circular 5/1990, de 28 de noviembre, sobre
normas contables, modelos reservados y públicos de los esta-
dos financieros, y cuentas anuales de carácter público de las
sociedades y agencias de valores.

ORDEN HAC/1163/2004, DE 14 DE ABRIL (BOE 05-05-2004)
[LE102905]
Se aprueban los modelos de declaración-liquidación del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a establecimientos permanen-
tes y a entidades en régimen de atribución de rentas constitui-
das en el extranjero con presencia en territorio español, para
los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2003, se dictan instrucciones relativas al procedi-
miento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática.
• Otras materias afectadas: No Residentes

GESTION TRIBUTARIA

RESOLUCION DE 16 DE ABRIL DE 2004 (BOE 07-05-2004)
[LE102910]
Dirección General de la AEAT
Se regula la generación y archivo de documentos electrónicos
a partir de documentos en soporte papel, la emisión de copias
en papel de dichos documentos electrónicos y se aprueban los
programas y aplicaciones a utilizar.

NORMATIVA AUTONOMICA

CANARIAS

LEY 1/2004, DE 13 DE ABRIL (BOE 05-05-2004) [LE102907]
De modificación del artículo 27 de la Ley 18/2003, de 11 de
abril de las Cámaras del Comercio, Industria y Navegación de
Canarias.
• Materias afectadas: Recurso Cameral Permanente

CASTILLA-LA MANCHA

LEY 3/2004, DE 1 DE ABRIL (BOE 05-05-2004) [LE102906]
De modificación de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, de
medidas tributarias y de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.
• Materias tributarias: Tributos estatales sobe el juego.

LA AGENCIA TRIBUTARIA REALIZA 100.000 DEVOLUCIONES
EN EL COMIENZO DE LA CAMPAÑA DE RENTA 

Nada más comenzar el plazo de presentación de la declaración corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2003 del IRPF, la Agencia Tributaria ha
comenzado a efectuar casi 100.000 devoluciones por un importe total
cercano a los 60 millones de euros. 

Es la primera vez que las devoluciones comienzan el primer día de
Campaña de Renta. Esto ha sido posible gracias a la principal novedad
de este año: el envío al domicilio del contribuyente de un borrador de
declaración, que ha permitido tener declaraciones ya confirmadas y
presentadas a través del borrador de Renta para esta fecha. 

Hasta ahora, las solicitudes de borrador o de datos fiscales superan los
seis millones, según datos provisionales. La Agencia Tributaria ya ha
confeccionado 3.400.000 borradores y 2.100.000 datos fiscales. 

La ley de reforma parcial del IRPF señala que pueden solicitar un borra-
dor de declaración aquellos contribuyentes cuyas rentas procedan
exclusivamente de las siguientes fuentes: rendimientos del trabajo;
rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a
cuenta, así como los derivados de Letras del Tesoro; imputación de
rentas inmobiliarias siempre que procedan como máximo de dos
inmuebles; ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a
cuenta, así como las subvenciones para la adquisición de vivienda
habitual. Aquellos contribuyentes que no reúnan las condiciones para
obtener el borrador recibirán los datos fiscales.

La Campaña de Renta finalizará el 1 de julio para todas las declara-
ciones, tanto las que resulten a ingresar como las que tengan derecho
a devolución. En principio, el plazo de finalización estaba fijado en el
30 de junio, pero se modificó posteriormente para hacerlo coincidir
con la entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria.

AVANCES EN LA TRAMITACIÓN DE LOS REGLAMENTOS
DE LA NUEVA LEY GENERAL TRIBUTARIA 

El Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido iniciar el trámite de
información pública del primero de los cuatros Reglamentos que desarro-
llarán la nueva Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
que entrará en vigor el próximo día 1 de julio. La intención del Gobierno
es aprobar estas normas en el plazo más breve posible, con el objetivo de
garantizar una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes. 

Los cuatro Reglamentos Generales regularán los procedimientos de
Gestión e Inspección de los Tributos, la Recaudación, la Revisión y el
Régimen Sancionador Tributario. 

El proceso legal comenzó el pasado 14 de mayo con el envío a infor-
mación pública del primero de estos textos: el Reglamento General
del Régimen Sancionador Tributario. En las próximas semanas se pro-
cederá a la tramitación de los restantes Reglamentos. 

El nuevo régimen sancionador introducido por la Ley 58/2003, pre-
senta numerosos cambios respecto a su regulación anterior, siendo
sus líneas generales las siguientes:
– Incremento de la seguridad jurídica y reducción del grado de discre-

cionalidad administrativa en la aplicación del régimen sancionador.
– Separación conceptual entre deuda tributaria y sanción tributaria. 
– Aplicación de los principios generales en materia sancionadora presentes

en la Constitución y en las normas generales de Derecho administrativo.
– Nueva tipificación de las infracciones, adoptándose la clasificación

tripartita de leves, graves y muy graves de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

– Introducción de nuevas reducciones de las sanciones para los
supuestos de actas con acuerdo y de pago sin recurso de la sanción. 

– Necesidad de que medie ocultación para la calificación de una
infracción como grave y de la concurrencia de medios fraudulentos
para que ésta alcance la tipificación de muy grave.

Nuevas disposiciones Noticias al día



INTRODUCCIÓ

La nostra professió és diversa, i es desenvolupa en camps tant
diferents, com l’administració pública, l’economia de l’empre-
sa o l’assessoria fiscal, mediambiental o tecnològica. 
L’objecte d’aquest article al Noticiari de l’Economista és recor-
dar els fonaments jurídics principals que diferencien l’activitat
de l’economista respecte de l’activitat d’altres professionals
que intervenen en el món de l’economia.
Per fer-ho, és especialment important conèixer la normativa
que marca els límits a la nostra professió i que està essencial-
ment continguda en el “Estatuto Profesional de Economistas y
de Profesores y de Peritos Mercantiles” aprovat per Reial
Decret 871/77, de 26 d’abril.
Un error comú és pensar que la denominació economista descriu
a la persona que realitza les funcions descrites en l’Estatut Orgà-
nic de la Professió i que per tant qualsevol llicenciat superior que
treballa dins l’àmbit de l’economia pot denominar-se economista.
Seguidament veurem la reserva expressa que fa la Llei del
terme economista i els mitjans que tenim al nostre abast per
tal de preservar el sentit de la nostra denominació.

COL·LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA I EXERCICI DE LA PROFESSIÓ

La professió d’economista és una professió de col·legiació obli-
gatòria, així com ho preveu l’article 6è dels nostres Estatuts.

Article 6è. Obligatorietat de la col·legiació.
La incorporació al Col·legi és obligatòria per a l’exer-
cici de la professió d’economista en qualsevol dels
seus vessants. S’entén que és potestativa per a aquells qui
pertanyin a Cossos de l’Estat, sempre que la seva funció se
circumscrigui solament a la peculiar dels dits Cossos i no
s’exigeixi la col·legiació per accedir-hi. 

Això no obstant, és conegut que certes funcions realitzades pels
economistes, poden ser igualment exercides per d’altres pro-
fessionals, sempre que el seu títol habilitant els hi ho permeti.

PROTECCIÓ JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓ ECONOMISTA

L’Estatut Orgànic de la professió estableix d’una manera clara
i inequívoca que la denominació economista queda reservada
pels professionals que són llicenciats en algun dels títols habi-
litants i que consten degudament incorporats al Col·legi d’E-
conomistes corresponent. Als efectes pertinents es transcriu
parcialment l’article 1 de l’esmentada Llei.

Artículo 1
La profesión de Economista sólo podrá ser ejercitada, en el
territorio nacional, por quienes se hallen en posesión de
los títulos de Doctor o Licenciado en Ciencias Políticas y
Económicas (Sección de Economía), en Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales (Sección de Económicas y
Comerciales) y en Ciencias Económicas y Empresariales.
Las funciones que el presente Estatuto o las disposiciones
legales hayan asignado a los distintos títulos serán desem-
peñadas,indistintamente, por unos y otros. (...) 
Sólo podrán utilizar la denominación profesional de
Economistas los titulados a que se refieren los dos
párrafos anteriores que se hallen incorporados a los
Colegios de Economistas correspondientes. 

En conseqüència, tots els professionals que utilitzen la deno-
minació economista sense estar degudament inscrits al
Col·legi d’Economistes, ho fan d’una manera il·legítima i en
atribució d’unes condicions que no els hi són pròpies.
Un exemple representatiu són els convenis de col·laboració
signats entre el Col·legi d’Economistes de Catalunya i institu-
cions públiques o privades, on el valor afegit de formar part
del Col·legi és un punt fonamental. 

INTRUSISME PROFESSIONAL I DENOMINACIÓ ECONOMISTA

La nostra corporació té el deure d’evitar l’intrusisme profes-
sional en els termes establerts a l’art 5.d de la Llei de col·legis
professionals1.
El Codi penal, Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre ha
modificat substancialment el concepte d’intrusisme profes-
sional d’acord amb els límits que ha anat marcant la juris-
prudència. Actualment, entenem que s’estarà incorrent en el
delicte d’intrusisme tota persona que actuï d’acord amb el
següent:

Art. 403 Codigo Penal
El que ejerciere actos propios de una profesión sin
poseer el correspondiente título académico expedido
o reconocido en España de acuerdo con la legislación
vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce
meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un
título oficial que acredite la capacitación necesaria y habi-
lite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en pose-
sión de dicho título, se impondrá la pena de multa de tres
a cinco meses. (...)

Per l’exposat, qui desenvolupa tasques pròpies de l’economis-
ta incorrerà en intrusisme professional, sempre que no acredi-
ti ser llicenciat en una de les titulacions habilitants2 que donen
accés a la col·legiació.
En els casos que no s’acrediti ser llicenciat en una de les titu-
lacions habilitants, l’atribució pública de la condició d’econo-
mista, pot comportar sancions administratives tant de caràcter
econòmic com d’inhabilitació professional. 

CONCLUSIÓ

La professió d’economista és una professió de col·legiació
obligatòria al nostre país, per tal de garantir el valor afegit que
la nostra corporació té davant tercers i una exigència de qua-
litat que repercuteix en l’interès públic.
Per aquest motiu, la nostra corporació té el dret i el deure de
protegir la denominació d’economista, prevista únicament per
aquells llicenciats que formen part del Col·legi d’Economistes.
Tanmateix, la denominació economista constitueix una
exigència de qualitat tant corporativa com personal, en la
millora professional i el respecte dels principis deontològics de
la professió.

Enric Fort
Millet Guillén Bécares
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Protecció Jurídica de la denominació economista

1 Llei de Col·legis Professionals. Llei 13/1982, de 17 de desembre.
2 Són títols habilitants per a la incorporació al Col·legi d’Economistes

de Catalunya les descrites a l’article núm. 5.B.1 dels Estatuts del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
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MÓN INTERNET

La ICANN estudiarà el domini.cat  

L’autoritat que gestiona els noms de domini genèrics d’inter-
net, la ICANN (www.icann.org), té oberta una nova convo-
catòria per incloure nous dominis d’internet genèrics. La llista
de propostes rebudes inclou sufixos patrocinats per associa-
cions i empreses, com ara .asia, .jobs, .mail, .mobi, .post,
.tel, .travel, .xxx i .cat. Aquest darrer és impulsat per l’Asso-
ciació PuntCAT (www.puntcat.org), instituïda expressament
per defensar un ‘domini cultural i lingüístic català’ i integrada
per una setantena d’associacions, institucions i empreses cul-
turals i d’internet més representatives de Catalunya. 

El període de consultes va acabar el passat 30 d’abril i, s’està a
l’espera que la ICANN faci públic quines han estat les candida-
tures que responen als criteris de la institució per procedir a
acceptar els nous dominis genèrics que se’n derivin i regular-los.

Browser hijackers o segrestadors de navegadors

És molt possible que el terme browser hijackers us sigui des-
conegut. És un terme molt nou i que està picant força dins el
món internet. Aquest terme ve a designar uns nous progra-
mes que estan dissenyats específicament per modificar la con-
figuració dels navegadors dels internautes, principalment la
pàgina inicial per defecte, establerta per l’usuari. Però no
només això, hi ha programes d’aquesta família que a més a
més obren finestres de publicitat pornogràfica i afegeixen
desenes de pàgines de continguts per a adults a la llista de
favorits de l’Internet Explorer, aprofitant els forats que aquest
navegador té.

La prestigiosa revista de noves tecnologies Wired, dedica en el
seu darrer número un article que explica el comportament
dels ‘segrestadors’ i recull alguns testimonis de gent afectada
per l’acció d’aquests programes. 

Com entren aquests programes en el nostre PC? És difícil
saber-ho però bàsicament fan servir el mateix mitjà de difus-
sió que els virus, amagats en missatges de correu electrònic o
bé s’instal·len per sota, sense demanar permís al propietari del
PC. Un programa antivirus no els detecta. Cal tenir instal·lat

un programa que controli accessos no autortizats. Aquests
programes s’anomenen Spywares (antiespies) i el més conegut
és l’Ad-aware que us el podeu descarregar de la web
www.lavasoft.de.

Podeu llegir l’article publicat a Wired en anglès anant a aquesta web:
http://www.wired.com/news/infostructure/0,1377,63391,00.html
o bé en castellà anant a: http://us.terra.wired.com/wired/
tecnologia/0,1157,26026,00.html. A l’arxiu d’articles de la
web de la revista Wired podeu trobar-ne d’altres relacionats
amb el tema.

LA WEB DEL COL·LEGI

El Directori de Col·legiats online

Des de l’any passat, els col·legiats i, la societat en general, dis-
posen d’un Directori de col·legiats online accessible des de la
web del Col·legi. Aquesta eina ha de permetre el contacte
entre els col·legiats i aquelles persones o entitats que cerquin
professionals de l’economia, per tant, és important que cada
col·legiat tingui la consciència de mantenir les seves dades
actualitzades mitjançant l’opció que el Directori incorpora i
que també permet que sigui el propi col·legiat qui decideixi
quines dades vol que siguin públiques i quines no.

NOVETATS INFORMÀTIQUES EN CATALÀ

Nou navegador en català

Softcatalà (www.softcatala.org) ha traduït al català el nave-
gador FireFox 0.8. Es tracta d’un navegador gratuït, en codi
obert, desenvolupat per Mozilla (www.mozilla.org), que es
caracteritza per la rapidesa i per la facilitat d’instal·lació i uti-
lització i compleix amb els principals estàndards d’Internet. El
Firefox incorpora un gran nombre de funcions que en faciliten
la utilització: plenament funcional només amb el teclat, barra
d’eines personalitzable, administrador de marcadors, integra-
ció de cercadors d’Internet (per exemple, amb Google), blo-
queig de les finestres emergents no sol·licitades, navegació
ràpida en pestanyes separades per a cada web que es visita,
administrador de contrasenyes, baixada automàtica i simple
de fitxers... L’únic defecte que té és que no incorpora cap ges-
tor de correu electrònic.

TRUCO

Tens el PC al dia d’atacs de virus?

És prou sabut que la majoria d’infeccions de virus es produei-
xen quan s’obren fitxers adjunts a missatges de correu electrò-
nic. El fet de disposar d’un antivirus actualitzat (n’hi ha que
s’actualitzen cada 2 dies) ja és una bona mesura però tot i això
sempre ens pot quedar el dubte de si l’actualització del nostre
antivirus està ben feta i realment ens protegeix. Doncs bé, la
web Testantivirus (www.testantivirus.org) ens permet pro-
var la capacitat de reacció i d’actualització del nostre antivirus.
Aquesta web el que fa és enviar-nos diferents proves d’infec-
ció de virus (una per cada forma d’infecció coneguda) i, si el
nostre antivirus està al dia, ha de ser capaç de detectar
aquests enviaments.

Quadern de navegació 
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A finals dels 80 la Comissió de les Nacions Unides va definir el
desenvolupament sostenible tot ampliant l’horitzó temporal de
l’activitat econòmica que incloïa les generacions futures en el càl-
cul econòmic, i va suposar un profund replantejament de la teo-
ria econòmica convencional, així com un nou repte per a tothom.
Des de la perspectiva de la sostenibilitat, l’eficiència producti-
va i assignativa dels recursos escassos de què ens parla la teo-
ria econòmica ja no es pot determinar en funció del moment
present, sinó que ha de ser considerada en funció de la dinà-
mica de llarg termini del procés com un tot. Més que el "punt
òptim de producció de l’empresa" i la maximització unidi-
mensional dels resultats financers, tracti de maximitzar la sos-
tenibilitat dels resultats econòmics al llarg del temps i afavorir
no només les condicionats econòmiques, sinó també les bases
socials i ambientals del procés.
El creixent pes que assumeixen l’economia ambiental i ecològi-
ca obliguen a repensar nocions bàsiques del pensament econò-
mic com "costos", "riquesa", "el punt d’òptim", l’abast de les
"externalitats" i la importància del "capital natural".
Amb la constitució de la comptabilitat verda i indicadors com
l’"Índex del desenvolupament Humà" creat per l’ONU a prin-
cipi dels 90, els indicadors de la comptabilitat nacional com a
signes inequívocs de la riquesa són qüestionats, de la mateixa
manera que en les empreses la consideració del seu capital
natural i dels seus actius intangibles ens porta a ponderar el
valor real dels seus actius financers.
El "balanç ecològic", "l’anàlisi de l’impacte ambiental", "la fis-
calitat ambiental" són tots elements que denoten aquest crei-
xent interès col·lectiu per la sostenibilitat i la riquesa real generada
pel procés econòmic més enllà de la seva dimensió monetària.
L’empresa no és aliena a aquest profund canvi. La recerca de "l’e-
coeficiència" o del "factor-4" o "factor-10" en la productivitat
dels recursos, de les estratègies de minimització de residus, la
recerca d’una maximització conjunta dels resultats econòmics,
socials i ambientals de l’empresa (el triple compte de resultats pre-
conitzada pel GRI) i la publicació d’informes socials i ambientals
per part de les empreses, són tots elements que apunten a un
canvi del paradigma de gestió de l’empresa moderna. Autors
com Paul Hawken i els Lovins del Rocky Mountain Institute ja van
apuntar la necessitat -i les vies- d’una nova revolució industrial
capaç d’implementar el "capitalisme natural"... Paral·lelament -
fent eco de les paraules del "pare de l’economia ecològica"
Nicholas Georgescu-Roegen, que la biologia i no la física mecàni-
ca hauria de constituir la veritable "meca dels economistes" -
diverses línies d’investigació busquen en l’observació dels
sistemes naturals la inspiració per crear sistemes de producció i
distribució sostenibles. Així "l’ecodisseny" busca crear productes
que minimitzin la generació dels residus. L’ecologia industrial,
replanteja la noció convencional de polígons industrials a partir de
la noció d’"ecosistemes industrials" en què els residus generats
per un procés econòmic puguin ser revaloritzats a l’entrar com a
recursos per a altres, de la mateixa manera que en un ecositema
natural un ser s’alimenta d’un altre garantint la sostenibilitat del
conjunt, ocasiona una profunda transformació en la mentalitat
empresarial actual. Simultàniament, augmenta l’interès de comp-
tabilitzar i gestionar de forma més àmplia tots aquests elements
que concorren en el procés econòmic, qüestió que va dur a la cre-
ació del Fòrum de Gestió Integral a Barcelona i una sèrie d’inicia-
tives similars de major o menor grandària en tot el món.
Malgrat el llarg camí que encara tenim per endavant de com-
prendre que, des del punt de vista de la sostenibilitat, lluny
d’antagònics els objectius econòmics, socials i ambientals són
complementaris, i que podem anar creant les bases per a una
"bona gestió" capaç de generar riquesa sense comprometre
la capacitat que tinguin els nostres descendents de viure amb

benestar en la nostra llar comuna, la Terra, que la nostra gene-
ració present els deixa de llegat.

Andri W. Stahel
Prof. Colaborador de la Càtedra UNESCO en Tecnologia,

Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global
Membre de la Comissió Tècnica del Fòrum de Gestió Integral

i membre de la Comissió d’Economi i Medi Ambient 
del Col·legi d’Economistes 

Apunts de legislació
• Cristina Carbona, ministra de Medi Ambient afirma la prio-

ritat de la Llei de responsabilitat civil mediambiental.
• Només 5 països han presentat els Plans d’Assignació de Drets

d’emissió a la CE ;Finlàndia,Dinamarca,Irlanda,Alemanya i
Àustria.La Directiva Comunitària que marcarà el mercat euro-
peu de desenvolupament sostenible de gasos d’efecte hiver-
nacle entrarà en vigor l’1 de gener de 2005.

• S’aprova la directiva europea de responsabilitat ambiental el
31/3/04.

Noticies d’interès 
• Endesa a favor d’incorporar el cost mediambiental a la tari-

fa eléctrica.El País 2 d’abril.
• IKEA estén el comportament socialment responsable a tota

la cadena productiva.Iarse-Entorno,6 de maig
• Es presenta “one Report” un nou sistema per ajudar a les

empreses a comunicar amb eficiència la seva Responsabilitat
Social Corporativa. Aquesta eina està disponible a la
web:www.one-report.com.Europa Press 3 de maig.

• Els consumidors s’interessen cada vegada més per les
memòries de sostenibilitat.Europa Press 29 d’abril.

Esdeveniments
• L’OCDE accepta la Guia del GRI com a mètode de seguiment

del respecte dels seus principis ètics per multinacionals.
• Ha sortit el II Estudi sobre els 100 millors ambients labo-

rals.S’ha dut a terme entre més de 100.000 empleats dels
15 països de la UE i en 1000 estudis.Entre els elegits figura
en primer lloc la firma de targetes de crèdit MBNA.Entre les
9 primeres està la filial espanyola de Danone.

Comissió d’Economia del Medi Ambient
Estem molt contents de la resposta que hem tingut a la crida que
fèiem i continuem fent als col·legiats interessats en aquets temes,
va ser gratificant veure l’interès i els coneixements que tenen els
nous membres en el tema. En la reunió del 31de març, crec que
tots vàreu tenir la convocatòria, es va explicar el funcionament de
la Comissió i es va tractar el tema de Drets d’emissió, tema que va
introduir el Sr. Iñaki Gili, de la Comissió Permanent. La segona reu-
nió va ser el 12 de maig i ens va parlar de la LLei de Responsabilitat
Ambiental, el Sr. Camil Lluch, també de la Comissió Permanent.
Des d’aquí us agraïm l’interès manifestat i continuem demanant
que us animeu, no és tant l’esforç per assolir aquest nou repte que
se’ns presenta als economistes. Us seguirem informant. Els interes-
sats connecteu amb “martaroc.ind@economistes.com"

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

Sostenibilitat, economia i empresa

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.



Amb l’entrada en vigor el pròxim 1 de juliol de 2004 de la
nova Llei general tributària, s’introdueix un nou règim sancio-
nador. Al respecte, convé recordar que mitjançant Instrucció
9/2003, de 18 de desembre, de la Direcció General de l’AEAT,
es va ordenar la paralització entre l’1 de gener i l’1 de juliol de
2004, dels expedients sancionadors, a fi d’aplicar la nova

regulació continguda en la Llei general tributària, si és més
favorable al contribuent.

Tot seguit resumim en un quadre esquemàtic les infraccions,
les sancions i els criteris de graduació en la nova Llei general
tributària.

Nova Llei General Tributària
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Infracció realitzada                    Grau infracció Sanció pecuniària Criteris de graduació

Deixar d’ingressar el deute 
tributari que hauria de resultar
d’una autoliquidació

Incomplir l’obligació de 
presentar de forma completa 
i correcta les declaracions 
o documents necessaris per
practicar liquidacions

Obtenció indeguda 
de devolucions tributàries

Sol·licitud indeguda 
de devolucions, beneficis 
o incentius fiscals

Determinació o acreditació
improcedent de partides positives
o negatives o crèdits tributaris
aparents

Imputació incorrecta o no
imputació de bases imposables,
rendes o resultats per les entitats
sotmeses a un règim d’imputació
de rendes

Imputació incorrecta de deduc-
cions, bonificacions i paga-
ments a compte per les entitats
sotmeses a un règim d’imputació
de rendes

1. Autoliquidacions, declaracions
i documents relacionats amb
les obligacions duaneres, sense
que es produeixi perjudici
econòmic

2. Declaracions censals

3. Comunicacions designant
representant de persones o
entitats

Multa proporcional del 50%

Multa proporcional del 50 al 100%

Multa proporcional del 100 al 150%

Multa proporcional del 50%

Multa proporcional del 50 al 100%

Multa proporcional del 100 al 150%

Multa proporcional del 50%

Multa proporcional del 50 al 100%

Multa proporcional del 100 al 150%

Multa proporcional del 15% 
o multa fixa de 300 e

Multa proporcional del 15% (base)
o 50% (quota)

Multa proporcional del 40%

Multa proporcional del 75%

Multa fixa de 200 e

Multa fixa de 400 e

Multa fixa de 400 e

No es gradua.
Reducció per acord o conformitat

Comissió repetida.
Perjudici econòmic.
Reducció per acord o conformitat

No es gradua.
Reducció per acord o conformitat

Comissió repetida.
Perjudici econòmic.
Reducció per acord o conformitat

No es gradua.
Reducció per acord o conformitat

Comissió repetida.
Perjudici econòmic.
Reducció per acord o conformitat

No es gradua.
Reducció per acord o conformitat

No es gradua.
Reducció per acord o conformitat

No es gradua.
Reducció per acord o conformitat

No es gradua

No es graduen ni es redueixen

No es graduen ni es redueixen

No es graduen ni es redueixen

Lleu

Greu

Molt greu

Lleu

Greu

Molt greu

Lleu

Greu

Molt greu

Greu

Greu

Greu

Greu

LLeu

LLeu

Lleu

NO PRESENTACIÓ EN TERMINI DE:
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Nota: S’entendrà produït l’acord o conformitat en els proce-
diments de gestió (verificació de dades i comprovació limita-
da), sempre que la liquidació resultant no sigui objecte de
recurs o reclamació econòmic-administratiu, llevat que es
requereixi la conformitat expressa.
En el procediment d’inspecció, quan l’obligat tributari subscrigui una
acta amb acord (novetat) s’aplicarà una reducció del 50% de la san-
ció. En les actes de conformitat, la reducció serà del 30% de la sanció.
A més del percentatge de reducció per a les actes de confor-
mitat (no per a les d’acord), s’estableix una reducció addicio-

nal del 25% en la sanció si es realitza l’ingrés total de l’import
restant de la multa en període voluntari, sense haver presen-
tat sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament i no
s’ha interposat reclamació contra la liquidació o la sanció.
Resulta curiós constatar que la gran novetat, les actes amb acord,
tenen una menor reducció en igualtat de condicions que les actes
de conformitat i per tant un major cost financer produït per l’aval.

Ricard Viña
Economista, asesor fiscal del Col·legi

Infracció realitzada                    Grau infracció Sanció pecuniària Criteris de graduació

4. Declaracions generals 
subministrant informació

Presentació fora de termini, sense
requeriment previ d’autoliquida-
cions, declaracions i documents

Presentació fora de termini, amb
requeriment administratiu, d’autoli-
quidacions, declaracions i documents

No presentació en termini de 
declaracions i documents relacionats
amb formalitats duaneres que
impliquin ingrés de deute

Falta de comunicació del domicili
fiscal o el seu canvi per persones
físiques que no realitzin activitats
econòmiques

Incompliment de condicions
d’autoritzacions duaneres

1. Autoliquidacions i declaracions

2. Declaracions censals

3. Contestacions a requeriments
individualitzats o presentació
de declaracions generals 
subministrant informació

4. Declaracions i documents
relacionats amb formalitats
duaneres

1. Inexactitud o omissió 
d’operacions en comptabilitat,
llibres o registres exigits 
per normes tributàries

2. Utilització de comptes 
amb significat distint 
que els correspon

Multa fixa de 20% per dada
(mínim de 300 i màxim de 20.000 e)

Multa fixa del 50% 
de les 4 anteriors

La multa fixa que procedeixi 
en 1, 2, 3 ó 4, més les establertes
per obstruir l’Administració

Multa proporcional de l’1 per 1000
(mínim de 100 i màxim de 6.000 e)

Multa fixa de 100 e

Multa fixa de 200 e

Multa fixa de 150 e

Multa fixa de 250 e

Multa fixa de 200 e
per dada no monetària

Multa proporcional del 2%
(mínim de 500 e)

Multa proporcional de 
l’1 per 1.000 (mínim de 100 
i màxim de 6.000 e)

Multa proporcional de 
l’1% (mínim de 150 i màxim 
de 6.000 e) dels càrrecs, 
abonaments o anotacions

Multa proporcional de l’1% (mínim
de 150 i màxim de 6.000 e) dels
càrrecs, abonaments o anotacions

Nombre o conjunt de dades referides
a una mateixa persona o entitat que
hagi d’incloure’s en la declaració

Regularització voluntària

Valor de les mercaderies a què es
refereixin les declaracions

No es gradua ni es redueix

No es gradua ni es redueix

No es gradua ni es redueix

No es gradua ni es redueix

Nombre o conjunt de dades falses,
inexactes o omesses referides a una
mateixa persona. Comissió repetida
incrementa la sanció 100%

Volum d’operacions declarades 
incorrectament. Comissió repetida
incrementa la sanció 100%

Valor de les mercaderies

No es gradua ni es redueix

No es gradua ni es redueix

LLeu

LLeu

LLeu

LLeu

LLeu

LLeu

Greu

Greu

Greu

Greu

Greu

Greu

PRESENTACIÓ INCORRECTA DE:

INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS COMPTABLES I REGISTRALS



Control de qualitat: principals incidències detectades

Correspon a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes,
a més a més de les funcions que té legalment atribuïdes, el
control de l’activitat de l’auditoria de comptes que serà realit-
zada d’ofici, quan el superior interès públic ho exigeixi a través
de revisions o verificacions d’alguns dels treballs dels auditors
de comptes, així com l’exercici de la potestat disciplinària dels
auditors de comptes i societats d’auditoria de comptes.
Sense perjudici de la competència atribuïda a l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, les corporacions repre-
sentatives dels auditors de comptes hauran de realitzar el con-
trol de qualitat dels treballs dels seus membres, així com
comunicar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comp-
tes el resultat individualitzat dels mencionats controls al fina-
litzar l’any natural.
De les esmentades revisions, verificacions i controls de qualitat
els temes i principals incidències susceptibles de millora detec-
tats en els treballs d’auditoria de comptes són els següents:   

1. TEMES SUSCEPTIBLES DE MILLORA EN EL COMPLIMENT
DEL CONTROL DE QUALITAT INTERN DE L’AUDITOR

1.1 Manual d’organització i de control de qualitat intern
Incidència: No sols ser habitual trobar que l’auditor individual
o societat d’auditoria disposi d’un Manual d’organització i de
control de qualitat intern. (Recordo que hi ha un model en la
pàgina web del REA).
Recomanació: L’auditor hauria d’implantar procediments
escrits de control de qualitat que li permetesin obtenir una
seguretat raonable del compliment dels objectius de les Nor-
mes Tècniques.   

2. TEMES SUSCEPTIBLES DE MILLORA DETECTATS EN LA
REVISIÓ DELS PAPERS DE TREBALL

2.1 Planificació
Incidència: Absència de planificació o insuficient, poc argu-
mentada, poc elaborada.
Recomanació: Establir un document estàndard sobre base
del contingut establert en l’NTA, que sigui actualitzat i adap-
tat en funció dels esdeveniments i el desenvolupament del tre-
ball. (Recordo que hi ha un model en la pàgina web del REA).

2.2 Programes de treball
Incidències:
• Absència de programes de treball
• S’inclouen en el programa de treball proves que no s’arriben a fer.
• No s’inclouen en els programes els objectius.
• No es descriu l’abast i els nivells de la mostra a realitzar.
• El programa no està degudament complet i referenciat als

fulls de treball que recolzen les proves, qui va fer el treball i
quan. 

• Els programes estàndard no s’adapten en àrees o tipus de
negocis en particularitats.  

Recomanacions:
• Elaborar programes de treball estàndards.
• Incloure els objectius de les proves fixades en el programa.
• Adaptar els programes a les característiques específiques del

negoci.
• Incloure una prova en el programa de treball té com a objec-

tiu aconseguir l’evidència suficient i adequada. Si una prova
inclosa en el programa no s’ha dut a terme, s’ha d’explicar
perquè no es fa, o bé per quina altra s’ha substituït. 

2.3 Avaluació del control intern
Incidències:
• No es fa l’estudi i avaluació del control intern del client, ni es

justifica perquè no s’ha fet. 
• No es conclou sobre el grau de confiança que se li dóna al

control intern en l’enfocament del treball d’auditoria i sobre
el seu efecte en el resta de proves d’auditoria.

• No es fan proves de compliment, i si es fan, no es descriu el
criteri de selecció. 

Recomanacions:
• L’auditor haurà d’efectuar un estudi i una avaluació adequats

del control intern com a base fiable per a la determinació de
l’abast, naturalesa i moment de la realització de les proves en
què hauran de concretar-se els procediments d’auditoria.

• L’avaluació del grau de confiança ha de documentar-se de
forma clara a la planificació. 

• Les proves de compliment han de realitzar-se sobre aquells
controls que millor ens garanteixin el compliment dels objec-
tius d’auditoria, amb justificació dels criteris i bases de selecció.

2.4 Anàlisi de la materialitat
Incidències: No es determinen els nivells d’importància relati-
va a les fases de planificació, execució i informe.
Recomanacions:
• L’auditor ha d’establir les xifres d’importància relativa d’a-

cord amb l’NTA, deixant suport dels criteris i conclusions
sobre els paràmetres que s’han tingut en compte (magni-
tuds i % considerats).

2.5 Comptes anuals
Incidències: No sempre queda constància que els comptes
anuals han estat revisats. 
Recomanacions:
• En els papers de treball ha de quedar constància que s’han

revisat els comptes anuals i que la seva presentació i contin-
gut són els adequats. 

• S’ha de valorar la informació financera que surt a la memò-
ria d’acord amb els continguts mínims que s’estableixen en
el PGC i aquells que són rellevants per la comprensió dels
comptes anuals, amb la finalitat que aquests reflecteixin la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
recursos de l’entitat.

Tenim un qüestionari, molt útil, de revisió de comptes anuals
a la pàgina web del REA. 

2.6 Revisió analítica
Incidències:
• No es realitzen procediments analítics com a prova de rao-

nabilitat de saldos.
• S’inclouen variacions numèriques i bateries de ràtios però

sense explicacions.
• No s’obté evidència de les fluctuacions significatives i no s’a-

valua si els resultats afecten a la naturalesa, moment i abast
de les altres proves d’auditoria.

Recomanacions:
• Comparació de les ràtios amb períodes anteriors i els del sector.
• Efectuar proves de raonabilitat o proves globals, aportant un

alt grau d’evidència.
• Explicar el perquè de les variacions i si són o no raonables.
• Concloure sobre els resultats dels procediments de revisió.

Cristina Gil París
Presidenta del Comitè de Pràctica Professional del REA

Sòcia de BFG Auditors, SL
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La revista FORTUNE1 ha presentat en el seu número de prin-
cipi del passat març l’edició per al 2003 de les “Companyies
més admirades del món”. Aquest rànquing s’elabora des del
1997 per Hay Group en base a l’opinió de més de 10.000
directors, executius i analistes de 346 firmes de tot el món.
Cadascun d’ells ordena les companyies en funció de nou
atributs (innovació, qualitat de la gestió, talent dels ocu-
pats,...), i la mitjana de resultats s’utilitza per fer la llista.

En l’edició d’enguany el rànquing està encapçalat per Wal-Mart
Stores (comerç), General Electric (electrònica), Microsoft
(informàtica), Johnson & Johnson (farmàcia), Berkshire Hatha-
way (assegurances), Dell (informàtica), IBM (informàtica), Toyota
Motor (vehicles), Procter & Gamble (productes domèstics i per-
sonals) i FedEx (repartiment de mercaderies i correspondència).
Totes elles són, amb l’excepció de Toyota Motor (Japó), nord-
americanes, com ve sent habitual en altres anys, i es palesa una
important presència del sector informàtic. De fet, de les 50 prin-
cipals firmes 36 són originàries dels Estats Units. Les primeres
companyies europees són BMW (vehicles), en el lloc 15, seguida
de Nokia (telecomunicacions) i Nestlé (alimentació), en les posi-
cions 19 i 20. Entre les companyies menys admirades del 2003
es poden apuntar Fiat (vehicles), Kmart (comerç) i UAL (aeri).
Les úniques companyies amb seu espanyola que surten al
rànquing de Fortune són Telefónica, en el lloc 9è. del sector
de telecomunicacions, i Repsol YPF, en la posició 11a. del
sector d’empreses petrolieres. Val a dir que altres països com
Suïssa o Singapur també disposen de dues companyies en el
llistat, si bé en aquests casos amb unes puntuacions de les
firmes més altes que les de les espanyoles.

LES POTÈNCIES ECONÒMIQUES MUNDIALS A MITJANS
DEL SEGLE XXI

Un estudi de GOLDMAN SACHS2 posa de manifest les pro-
fundes transformacions que experimentarà el lideratge econò-
mic mundial a mitjà i llarg termini. La llista de les deu
economies més importants del món serà molt diferent l’any
2050 i no es correspondrà, necessàriament, amb el de les més
riques en renda per càpita, cosa que obligarà a les empreses a
desenvolupar estratègies i a prendre decisions complexes.

Segons estimacions de la consultora, Brasil, Rússia, Índia i Xina
–les anomenades BRIC– seran les economies més potents d’ací
a l’any 2050, passant a encapçalar el Grup dels Sis (G6). D’a-
cord amb la metodologia seguida (últimes projeccions
demogràfiques i un model d’acumulació de capital i de creixe-
ment de la productivitat), el 2025 els països BRIC suposaran
conjuntament la meitat del que representi el G6 en dòlars i a
partir del 2039 seran més grans, front menys del 15% que és
el que suposen en l’actualitat. L’any 2050 només els Estats
Units i el Japó continuaran formant part del G6 en volum
econòmic. De fet, l’Índia podria ser més gran que el Japó a par-
tir del 2032 i la Xina que els Estats Units a partir del 2041, quan
passarà a ser la primera potència econòmica del món (44.453
millards de dòlars). El 2050 la segona potència serà els EUA
(35.165 millards de dòlars), seguit de l’Índia (27.803 millards) i,
a certa distància, del Japó, Brasil, Rússia, Gran Bretanya, Ale-
manya, França i Itàlia (tots amb menys de 7.000 millards).
Dues terceres parts de l’augment del PIB dels països BRIC
procediran d’unes majors taxes de creixement real, que s’a-
niran reduint al llarg del temps, així com de l’apreciació de
les seves monedes, el valor de les quals s’incrementarà a una

mitjana anual d’un 2,5%. El país més dinàmic durant el perí-
ode serà l’Índia. Malgrat tot, individualment els diversos paï-
sos seguiran sent més pobres que els que configuren
actualment el G6, amb l’excepció de Rússia. Per exemple, la
renda per càpita de la Xina serà l’any 2050 similar a la que
actualment tenen de mitjana els països més desenvolupats
(31.357 dòlars a la Xina el 2050 front els 30.960 o els
34.797 del Japó i dels Estats Units el 2000).

Cal destacar la importància de les economies BRIC com a motor
del creixement d’una nova demanda mundial i d’un nou poder
de despesa que creixerà més ràpidament de l’esperat. Val a dir
que el 2009 l’augment de la despesa anual a aquests països
serà superior que la del G6 i més del doble del que suposa
actualment, mentre que l’any 2025 l’increment podrà ser dues
vegades més elevat que el del G6 i el 2050 quatre vegades.

PREVISIONS ECONÒMIQUES PER A LA PRESENT 
LEGISLATURA (2004-2007)

Segons un treball d’Àngel Laborda3, director del Gabinete de
Coyuntura y Estadística de FUNCAS, en la present legislatu-
ra política el creixement de l’economia espanyola serà d’un
3,5% de mitjana, per sobre del 2,9% de l’anterior (2000-
2003). Al llarg del període 2004-2007 el ritme d’augment
s’anirà accelerant progressivament, però sempre per sota del
4,0% (3,1%, 3,4%, 3,6% i 3,7%, respectivament). 

Els patrons de creixement de l’economia espanyola dels propers
anys seran diferents als de la legislatura passada, tant per banda
de la demanda com per la banda de l’oferta. Així, es basarà en un
important dinamisme de la formació bruta de capital fix pel que
fa la inversió en equipament i altres productes (6,9% de mitjana
per a tot el període), mentre que el consum de les llars creixerà
progressivament però a un ritme menor. Des de la perspectiva de
l’oferta, cal assenyalar que els sectors més dinàmics seran els ser-
veis i la indústria (3,6% i 3,4% de mitjana, respectivament), supe-
rant els resultats de l’anterior legislatura. La construcció moderarà
significativament el seu augment en comparació amb els darrers
anys (2,7% de mitjana front el 5,1% del període 2000-2003),i
assolirà un increment mínim d’un 1,6% el 2005.

Respecte del mercat de treball, es pot apuntar que l’ocupació
creixerà a una mitjana anual de 500.000 llocs de feina i la
població activa en 438.000 persones. Al final de la legislatura la
taxa d’atur serà d’un 9,1%, per sota de l’11,1% de l’anterior.
Finalment, la inflació experimentarà una moderació en relació
als últims anys, en passar d’una pujada mitjana d’un 4,0% a un
3,4%, mitjançant un procés de progressiva desacceleració. Tot i
així, el 2007 se situarà en el 3,2%, per sobre de l’objectiu del
Banc Central Europeu per al global de la zona euro d’un 2,0%.

Àngel Hermosilla
Economista i Responsable de la Secretaria Econòmica

Les companyies més admirades del món
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1 “The World’s Most Admired Companies”, Fortune, num. 4, 8-15
març 2004.

2 “Dreaming with BRICs: The Path to 2050”, D. Wilson i R. Purushot-
haman, Goldman Sachs, Global Economics, Paper num. 99.

3 “El patrón de crecimiento de la economía española durante la últi-
ma legislatura y previsiones para la próxima”, A. Laborda, Cuader-
nos de Información Económica, núm. 178 (enero-febrero 2004),
Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
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La reforma comptable es troba en
un estat permanent d’evolució, tant
a nivell internacional com a nivell
nacional. A nivell internacional i des
de l’IASB el procés d’actualització
normatiu és constant, revisant con-
tinguts de les diferents NIC ja apro-
vades a partir de les opinions dels
organismes que intervenen en l’e-
laboració de la normativa.

A nivell espanyol el procés de
canvi és també constant. L’apro-
vació de la Llei 62/2003 de mesu-

res administratives i d’ordre social (publicada en el BOE de
31.12.2003) ha introduït importants canvis en normes com
el Codi de comerç o la Llei de societats de responsabilitat
limitada, de gran importància pel que fa a la informació
financera de les empreses. A continuació passem a desen-
volupar més en detall quins han estat els principals canvis
introduïts per l’esmentada Llei:

Les modificacions més significatives, en la nostra opinió,
introduïdes per la Llei 62/2003 són les que afecten la Llei
2/1995 de societats de responsabilitat limitada i al Codi de
comerç. Modifica també altres regulacions però ens volem
centrar en les que tenen incidència comptable. També es
modifica la Llei de societats anònimes però com a conse-
qüència dels canvis introduïts al Codi de comerç.

RÈGIM DE COMPTABILITAT SIMPLIFICADA

Com ja es va indicar en un anterior Informatiu, la reforma de
la Llei de societats de responsabilitat limitada introdueix com
a principal canvi el règim de comptabilitat simplificada (tot i
que el text del projecte no s’ha aprovat de manera definitiva
fins al febrer de 2004, BOE del 27 de febrer, Reial Decret
296/2004). Aquest règim, está destinat a facilitar l’elabora-
ció de la informació financera a les empreses de petita
dimensió. El Reial Decret estableix que les societats (qualse-
vol que sigui la seva forma jurídica excepte fundacions i
associacions) que no superin dos dels següents límits durant
dos anys consecutius podran optar per la utilització del
règim de comptabilitat simplificada: Actiu (1 milió d’euros)
facturació (2 milions d’euros) i 10 treballadors. El Reial decret
incorpora les següents novetats:

1. Un nou sistema de registre per al llibre diari basat en un
sistema columnar on per cada element patrimonial relle-
vant se n’obriria una columna representativa i on el resul-
tat es trobaria per diferència entre les columnes d’ingrés i
de despesa.

2. Dues normes de valoració noves referides a la comptabi-
lització del leasing i de l’impost de societats. Pel que fa al
leasing, la comptabilització es faria com la d’un arrenda-
ment no financer, i per tant la quota seria considerada
com a despesa de l’exercici. Això implicaria la no activació
del dret d’ús del bé com immobilitzat immaterial i el no
reconeixement del total deute (capital més interessos) al
passiu. En relació a l’impost de societats, desapareix la
comptabilització de les diferències temporals atès que

l’import de despesa per impost seria el mateix que el de
quota a pagar.

3. Nous models de balanç de situació, compte de resultats i
memòria, molt semblants als inclosos com a models
abreujats pel Pla General de Comptabilitat.

REFORMA DEL CODI DE COMERÇ EN RELACIÓ 
AMB ELS GRUPS DE SOCIETATS I AMB LA VALORACIÓ 
DE DETERMINATS ELEMENTS PATRIMONIALS

La reforma del Codi de comerç fa referència bàsicament a la
figura de grup de societats i a la valoració de determinats
elements patrimonials en els comptes anuals. Com a princi-
pals novetats podríem esmentar les següents:

1. Nova definició de grup de societats basada en el con-
cepte d’unitat de decisió. Desapareix la necessitat de vin-
cle patrimonial per tal que un conjunt de societats es
pugui considerar com a grup i per tant estigui obligat a
consolidar.

2. Eliminació de les excepcions per les quals determina-
des societats es podien excloure del perímetre de con-
solidació.

3. Incorporació del criteri de valoració de fair value (valor
raonable) per determinants instruments financers i només
en el cas de comptes consolidats.

Els canvis introduïts pel Codi de comerç entren en vigor a
partir de l’1 de gener de 2005 (excepte l’eliminació de les
excepcions de perímetre que entra en vigor l’1 de gener de
2004 (data a partir de la qual els grups de societats que
cotitzen en borsa estan obligats a elaborar els seus comptes
consolidats en base a la normativa NIC).

En els propers mesos haurem de fer un seguiment de les
propostes de millora elaborades per l’IASB on es tracta de
reduïr les alternatives recollides en les NIC per tractar de
definir un model menys flexible que permeti més compa-
rabilitat.

Comissió per al seguiment de la reforma comptable
Grup Actualitat de la Reforma Comptable (ARC)

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i la Comissió
de Comptabilitat amb la col·laboració de l’ACCID pre-
tén anar informant als col·legiats puntualment de les
novetats que es vagin produint. En aquest sentit, cal
recordar que els col·legiats que s’han inscrit a l’AC-
CID (recordeu que la inscripció és gratuïta per als eco-
nomistes) ja han rebut un exemplar del llibre
“Comprendre les NIC” i properament el Col·legi d’E-
conomistes els lliurarà gratuïtament un exemplar de
la versió en català del llibre NIC-NIIF, de més de 700
pàgines, que analitza amb detall el contingut de les
Normes Internacionals de Comptabilitat.

L’actualitat de la reforma comptable
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El passat 9 de març el Sr. Joan Rosàs i
Xicota, economista, director de Desenvo-
lupament Internacional de “la Caixa”
parlà d’aquest tema amb un ampli conei-
xement de la matèria per dos motius: el
primer, perquè va estar treballant en dife-
rents processos d’aquest tipus; i el segon,
perquè de fet aquella conferència va ser
un resum de la seva tesi doctoral, basada
precisament en dos d’aquells casos. L’ac-
te fou organitzat per la Comissió d’Eco-
nomia Financera i presentat pel Sr.Anton
Gasol, president de la Comissió.

Les grans OPV que hi ha hagut a Espanya
corresponen a les privatitzacions de les
grans empreses públiques a la dècada
dels noranta, impulsades pel creixent
dèficit públic, la globalització del mercat
de capitals –que permet distribuir entre
diferents mercats els valors– i les políti-
ques europees de lliure competència, junt
amb la necessitat de reduir el deute
públic per complir amb Maastricht.

Un procés d’OPV està envoltat de com-
plexitat tècnica. Hi ha dos tipus d’accio-
nistes: els minoritaris i els institucionals.
Mentre que adjudicar les accions als pri-
mers –els particulars– és bastant senzill,
amb criteris estrictament matemàtics, més
difícil és fer-ho dins del segon grup, les

entitats dedicades a la inversió, perquè hi
ha importants aspectes qualitatius a pon-
derar. En el procés cal, entre altres, fixar
un preu de venda i constituir un sindicat
de col·locadors de les accions, que deci-
diran l’assignació de les accions del tram
institucional. Dins del sindicat hi ha els
coordinadors globals, que venen les
accions amb comissió i es responsabilit-
zen de la total col·locació. També hi des-
taca el gestor del llibre de demanda
d’accions, on es detalla l’assignació final.

De les grans OPV dels anys noranta, el Sr.
Rosàs hi intervingué i estudià els casos de
les dues que es van fer amb Telefònica
(anys 1995 i 1997). El seu propòsit concret
era veure com es relacionaven les dife-
rents variables d’assignació d’accions entre
si, quin pes tenien en els mecanismes d’as-
signació, i establir models de distribució
resultants. Així es pretenia explicar el per-
centatge d’accions assignat a cada inver-
sor, i quina qualificació rebia aquest
segons: la posició dins el sindicat, el tipus
d’inversor (segons el termini en què hagin
de retenir les accions), el factor temporal
(quan es van sol·licitar les accions) i el
nombre d’accions demanades.

De la forma d’assignació i classificació dels
demandants, en surten dos models gene-

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

Procediment d’adjudicació 
d’accions en OPV: teoria 
i realitat

rals: un de flexible i discrecional, on es
reconeix als coordinadors la potestat de
donar més o menys percentatge del
sol·licitat per categories; i un altre de tan-
cat (o rígid), on aquests tenen unes nor-
mes molt més rígides i establertes, però
sobre les quals poden fer excepcions. D’a-
questa manera, en el primer model, entre
inversors de la mateixa categoria els per-
centatges d’accions assignats sempre són
diferents, però no per molt. En canvi, en el
model tancat hi ha una sèrie d’excepcions
que impliquen que el percentatge assignat
estigui molt per sobre o molt per sota del
que correspon a la mitjana del grup.

En ambdós casos, com a resultat sempre
succeeix que un inversor interessat en les
accions posades a la venda podrà obte-
nir-ne més si s’adreça a una entitat finan-
cera amb alta posició en el sindicat de
col·locadors i de la qual en sigui un bon
client. Per mercats, mentre a Espanya
s’observa que no tenen un pes significa-
tiu els factors qualitatius que puguin tenir
en compte els col·locadors, en el mercat
internacional aquests tenen una incidèn-
cia molt alta. Sembla que a Espanya els
agents del mercat es coneixen molt bé
entre ells i són més fàcilment classifica-
bles, de manera que no cal introduir
apreciacions addicionals.

Sobre les tècniques analítiques de l’estudi,
la més usada el dia de la ponència varen
ser els gràfics de perfil fila, que relacionen
dues variables en funció d’una tercera, de
manera que hi queden representades –en
corbes– tantes formes d’associació entre
les dues variables inicials com valors
pugui prendre la darrera. Entre les altres
tècniques de l’estudi destaquen els con-
trasts X2 (Chi-Quadrat) i les regressions
logístiques, on un increment en la varia-
ble explicativa té més efecte quan es par-
teix d’un nivell baix que en un intermig.

El Sr. Rosàs recomana, per a posteriors
processos, que s’augmenti la transparèn-
cia i es redueixin les arbitrarietats amb
criteris d’assignació més reglats, i que la
seva aplicació la revisi un assessor inde-
pendent que gestioni el llibre de deman-
da de les accions.

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

d’Economia Financera

Una versió més detallada de la res-
senya i la presentació usada en la
conferència estan disponibles a l’a-
partat de la Comissió Financera de la
pàgina web del Col·legi
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Breu introducció històrica del Pla de
Pensions, any de constitució; partí-
cips, capital; evolució
El pla de pensions exclusiu per als
col·legiats del Col·legi d’Economistes de
Catalunya es va posar en marxa l’any
1989, amb la col·laboració del Grup Banc
Sabadell que el gestiona des del seu inici,
tot just un any després de la publicació de
la Llei que regulava la creació dels plans
de pensions a Espanya.
L’any 2000, amb la finalitat que cada par-
tícip pogués determinar el perfil d’inver-
sions en què desitja mantenir els drets
consolidats del seu pla, es va constituir
l’Economistes, Pla Personal de Pensions.
Aquest pla de previsió permet que cada
participant esculli en quina estructura de
cartera desitja tenir invertit el seu pla i
per tant el nivell de risc que vol assumir
en funció de la seva edat, aversió al risc,
perspectives dels mercats financers,...
A final de l’any passat, Economistes, Pla
Personal de Pensions comptava am un
patrimoni de 13,6 milions d’euros i més
de 1.000 participants.

De les diverses modalitats d’estalvi
quins són els avantatges de tenir subs-
crit un pla de pensions?
Quan analitzem els ingresos de què dis-
posarem al final de la nostra vida laboral,
la primera font en què solem pensar és la
pensió que rebrem del sistema públic de
la Seguretat Social. No obstant, aquesta

pensió per si sola no ens permetrà man-
tenir el nostre nivell de vida actual un cop
deixem de treballar.
A més, si bé és cert que el sistema públic
de la Seguretat Social gaudeix actual-
ment de bona salut, les previsions
demogràfiques apunten a la convenièn-
cia d’introduir reformes per garantir l’e-
quilibri del sistema a llarg termini. Per
això, és molt aconsellable complementar
la pensió pública de jubilació amb l’es-
talvi particular.
Una vegada analitzada la necessitat d’es-
talviar en l’àmbit particular per comple-
mentar els nostres ingressos per a la
jubilació, es planteja la qüestió d’elegir el
millor producte per canalitzar l’estalvi. En
aquest sentit, el pla de pensions és un
producte d’estalvi a llarg termini dissenyat
específicament amb aquesta finalitat i que
a més compte amb un gran atractiu: la
seva excel·lent fiscalitat. El pla de pen-
sions és el producte que gaudeix d’incen-
tius fiscals més grans i que permet reduir
de forma més significativa l’import a
pagar  en la declaració de renda.

Quina és l’entitat gestora del pla de
pensions i quins avantatges represen-
ta?.. Quins avantatges té  tenir subs-
crit Economistes Pla de Pensions,
comparativament amb d’altres exis-
tents.?... Quin és el control efectiu que
podem fer els partícips sobre la ges-
tora d’aquest Pla?

Economistes, Pla Personal de Pensions
està gestionat des de la seva constitució
per BancSabadell Pensions, EGFP, SA,
l’entitat gestora de plans i fons de pen-
sions del Grup Banc Sabadell. La gran
experiència i professionalitat de l’esmen-
tada entitat és ben coneguda en el mercat
de plans de pensions, essent actualment i
històricament una de les entitats capda-
vanteres i un referent.
No obstant, com succeeix en la gestió de
qualsevol pla de pensions, si la Comissió
de Control percebés alguna disfunció que
aconselli revisar la relació amb l’entitat
gestora, proposaria a la Junta de Govern
les mesures oportunes a dur a terme.
Es tracta d’un pla que gaudeix d’unes con-
dicions econòmiques preferents i en què
el Col·legi participa i col·labora activament
en el seu desenvolupament i seguiment
mitjançant la Comissió de Control. A més
d’aquest seguiment que efectua la Comis-
sió de Control, és recomanable que cada
participant efectuï un seguiment del seu
pla, i revisi de forma periòdica les aporta-
cions a efectuar mitjançant una actualitza-
ció de la simulació, la situació dels mercats
financers, l’evolució del pla,... Per això pot
comptar amb l’assessorament de la seva
oficina del Grup Banc Sabadell.

A quina edat recomanaria que subs-
crivissin un pla de pensions?
Encara que pugui semblar-nos que
encara és aviat per contractar un pla de
pensions o per fer aportacions de
manera continuada, és cert que quant
abans comencem més petit serà l’esforç
que ens veurem obligats a fer per asso-
lir el nivell d’ingressos desitjats a la
jubilació.
Adreçant-vos a qualsevol de les oficines
del Banc Sabadell o entrant en la seva
pàgina web: www.bancsabadell.com,
els col·legiat poden sol·licitar quantes
simulacions vulguin considerant la seva
edat actual, les aportacions a fer o la
renda mensual que vol obtenir a la jubi-
lació.

Què ha de fer un economista per tal de
subscriure’s a l’Economista Pla de Pen-
sions? si no està subscrit a cap Pla, si
ja té un Pla subscrit i el vol cambiar al
d’Economistes Pla de Pensions.
Pot suscriure’s l’Economistes, Pla Personal
de Pensions a qualsevol oficina del Grup
Banc Sabadell.
Si ja té algun pla de pensions amb una
altra entitat i es vol contractar un altre
amb el Grup Banc Sabadell, pot mantenir-
lo com fins ara o mobilitzar-lo cap als
nous productes que contracti. Les mobilit-
zacions no tenen cap efecte fiscal i els
imports mobilitzats no han de tenir-se en
compte per determinar el límit màxim d’a-
portació anual que comentarem en capí-
tols posteriors.

Treballem en grup / A prop del Col·legi

Entrevista a Antonio Ruiz Va,
president de la Comissió de
Control del Pla de Pensions 
del Col·legi d’Economistes de
Catalunya
Antonio Ruiz Va, actual president de la Comissió de Control del Pla de Pensions
del Col·legi d’Economistes de Catalunya va pertànyer a la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Madrid a
final dels 70 i prinicipi dels 80. Va ser també secretari del Consejo General de
Colegios de Economistas de España. Actualment treballa a Gas Natural i és pro-
fessor de l’IDEC de la Universitat Pompeu Fabra.



14 d’abril

Conferència sobre Comptabilitat,control de
gestió i indicadors a l’Administració Pública,
organitzada per la Comissió de Comptabi-
litat i ACCID, a càrrec del Sr. Albert Gadea,
director de Planificació i Avaluació de l’A-
juntament de Santa Coloma de Gramenet.
Va presentar l’acte el Sr. Josep Maria Carre-
ras, economista i el va presidir el Sr. Ferran
Termes, president de l’ACCID.

19 d’abril

Presentació del treball Pricing and
Patents of HIV/AIDS Drugs in Developing
Countries organitzada per la Comissió
d’Economia Industrial, Innovació i Loca-
lització, presentat pel Sr. Joan Ramon
Borell (UAB) i com a comentaristes el Sr.
Antonio Cabrales (UPF) i la Sra. Anna
Merino (UPF).

20 d’abril

Sessió temàtica sobre Procediment san-
cionador a la nova Llei general tributària,
organitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals, a càrrec del Sr. Ignasi Ciutad, cap
d’equip de l’Oficina Nacional d’Inspecció
a Barcelona.

20 d’abril

Inici del curs sobre IRPF Campanya de
renda 2003. Aplicació de la reforma de la
Llei de renda, organitzat per la Seu de
Tarragona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, a càrrec de la Sra. Leticia Ibá-
ñez, inspectora d’Hisenda.

22 d’abril

Reunió del panel d’experts de l’IEBE
(Índex d’Expectativa Borsàtil), per exami-
nar el resultat de l’enquesta sobre l’IBEX 35.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades
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REAF
Registro de
Economistas
Asesores
Fiscales

Consejo General

de Colegios

de Economistas

de España

Màster

d’Especialització 
Tributària
Formació i perfeccionament 
per a l’exercici com a assessor fiscal
Coordinador:

Josep M. Coma
Economista, assessor fiscal

Professorat:

Economistes-assessors fiscals amb àmplia experiència professional,
caps de Servei i inspectors de l’Administració Tributària i del Depar-
tament d’Economia i Finances de la Generalitat

Homologat pel REAF

Barcelona 08006
Diagonal, 512, Principal
Tel. 934 161 604   Fax 934 159 949
cec@coleconomistes.com

Girona 17002
Joan Maragall, 44, ent. 3a.
Tel. 972 214 533   Fax 972 214 158
girona@coleconomistes.com

Lleida 25002
Vila de Foix, 4
Tel. 973 268 089   Fax 973 267 627
lleida@coleconomistes.com

Tarragona 43004
Rambla Nova, 58-60
Tel. 977 217 042   Fax 977 229 831
tarragona@coleconomistes.com

16 a  E d i c i ó

Borsa de treball
i pràctiques 
professionals 
voluntàries.



27 d’abril

Presentació del llibre: Teoría básica de los
impuestos: un enfoque económico, orga-
nitzada per la Junta de Govern, a càrrec
de l’Hble. Sr. Antoni Castells, conseller
d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya i catedràtic d’Hisenda Públi-
ca de la UB, el Dr. Alexandre Pedrós,
catedràtic d’Hisenda Pública de la UB i
síndic de comptes i la Sra. Mercè Costa,
professora de la Facultat d’Econòmiques
de la UB i coordinadora en representació
dels autors del llibre (Sra. Marta Espasa,
Sr. Josep M. Duran, Sr. Àlex Esteller i Sr.
Antoni Mora)

27 d’abril

Roda de Premsa per presentar l’Índex
d’Expectatives Borsàtils dels Economistes
(IEBE) corresponent al segon trimestre de
2004.

28 d’abril

Jornada tècnica d’auditoria, organitzada
per la Secció del REA Catalunya. La inau-
guració va anar a càrrec de l’Il·ltre Sr. Jordi
Conejos, degà del Col·legi d’Economistes
de Catalunya i del Sr. Joan Amat, presi-
dent del Comitè Gestor d’Economistes
Auditors de Catalunya (REA). 

29 d’abril

Sessió temàtica sobre Ambició i cobdícia:
una mica de psicologia borsària, organitza-
da per la Comissió d’Economia Financera,
a càrrec del Sr. Pablo Peyrolon, professor
associat Universitat Pompeu Fabra i Euro-
pean University, analista i gestor indepen-
dent de patrimonis, va estar moderada pel
Sr. Anton Gasol, president de la Comissió.

29 d’abril

Inici del curs Nova normativa comptable
espanyola:Aplicació de les normes interna-

cionals de comptabilitat (IAS), organitzat
per la seu de Tarragona del Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya, a càrrec del Sr.
Jesús Angla, professor del Departament
de Gestió d’Empreses de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de
la Universitat Rovira i Virgili.

29 d’abril

Seminari sobre Infraccions i sancions de la
nova Llei general tributària, organitzat per
la seu de Girona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, a càrrec del Sr. José
Maria Tocornal, cap d’Unitat Provincial de
l’AEAT de Girona.

4 de maig   

Seminari sobre Campanya de renda 2003,
organitzat per la Seu de Girona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec del Sr. Joan Robleda, cap de Ser-
veis d’Informació Tributària de l’AEAT de
Girona.



4 de maig

Acte de presentació del número 47 de
la Revista Econòmica de Catalunya
sobre “Les fundacions en la societat
actual”, a càrrec de l’Hble. Sr. Josep M.
Vallès, conseller de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya, l’Il·ltre. Sr. Jordi
Conejos, degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, el Sr. Valentí Pich,
coordinador del dossier de la Revista, el
Sr. Amadeu Petitbò, director de la Fun-
dació Rafael del Pino i el Sr. Martí Pare-
llada, director de la Revista Econòmica
de Catalunya.

4 de maig

Sessió temàtica Presentació campanya
de renda 2003 organitzada per la
Comissió d’Assessors Fiscals, a càrrec
del Sr. Josep Costa, delegat de l’AEAT
de Barcelona.

4 de maig

Sessió sobre Valoració d’Empreses.El mètode
de descompte de fluxos de caixa, organit-
zada per la seu de Lleida del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Emili
Vinyals i Rey, economista auditor de comp-
tes i gerent de Horwath PLM Auditores, SL.

4 de maig

Conferència sobre L’economia argentina:
de la crisi a la estabilització? organitzada per
la Seu de Tarragona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec del Dr. Her-
nan Pedro Vigier, economista, professor de
la Universidad Nacional del Sur, assessor
del Govern de Povincia de Buenos Aires.

11 de maig

Conferència sobre Real Decreto 296/2004:
el règim simplificat de la comptabilitat,
organitzada per la seu de Tarragona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, a
càrrec de la Sra. Meritxell Calvet, del
Departament d’Inspecció d’Hisenda.

17 de maig

Dinar col·loqui sobre Les quotes participa-
tives: implicacions en els mercats de capi-
tals, organitzat pel Fòrum Economistes en
Mercats Financers, a càrrec del Sr. José F.
Román, executive director investment ban-
king- Unidad de Global Finance (Espanya
i Portugal) de Lehman Brothers Interna-
tional (Europa).

18 de maig

Presentació del Conveni subscrit amb l’Insti-
tut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de
Barcelona:avantatges per als professionals,
a càrrec del Sr. Antoni Rodríguez, director



20 de maig

Conferència sobre Noves tendències en
control de gestió: Customer value mana-
gement, organitzada per la Comissió de
Comptabilitat i ACCID, a càrrec del Sr. Oli-
ver Greiner, managing director de Hor-
wath & Partners, va estar moderada per la
Sra. Pilar Soldevila, economista.

25 de maig

Casos pràctics d’auditoria, la sessió porta-
va per títol: Control de qualitat: principals
incidències detectades, conclusions dels
controls tècnics i de qualitat del REA i de
l’ICAC,qüestionari de control intern de l’auditor,
organitzat per la Secció del REA a Catalunya.

gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda i
el Sr. Rafael Olañeta Fernández-Grande,
director de Recursos i Relacions amb els
contribuents.

18 de maig

Sessió amb l’expert Sr. Joaquim Saurina
Maspoch, autor del llibre Banca i Desa-
rrollo sostenible de KPM, sobre Variables a
incorporar a la part econòmica de la soste-
nibilitat, organitzada per la Comissió d’E-
conomia del Mediambient.

19 de maig

Sessió sobre La declaració de l’Impost
sobre la renda de les persones físiques de

l’exercici 2003, organitzada per la seu de
Lleida del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, a càrrec del Sr. Antonio Pueyo
Ibarz, cap de Gestió de l’Agència Tributà-
ria a Lleida.

19 de maig

Conferència sobre Reptes i oportuni-
tats de l’ampliació de la UE. Efectes
sobre l’economia, la política i la socie-
tat, organitzada per la Comissió Unió
Europea, a càrrec del Sr. Francesc Gra-
nell, catedràtic d’Organització Econò-
mica Internacional de la UB i el Sr.
Jordi Gual, director del Departament
d’Economia de l’IESE, va estar modera-
da pel Sr. Xavier Ferrer, secretari de la
Comissió.

Informació:
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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



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

En l’apartat de la Comissió d’Economia Industrial, Innovació i Localització hi troba-
reu el treball Pricing and Patents of HIV/AIDS Drugs in Developing.

Documentació aportada pel Sr. Ignasi Ciutad, amb motiu de la sessió temàtica Pro-
cediment sancionador a la nova Llei general tributària, del passat 20 d’abril orga-
nitzada per la Comissió d’Assessors Fiscals.

Documentació aportada pel Sr. Pablo Peyrolon, amb motiu de la sessió temàtica
Ambició i cobdícia: una mica de psicologia borsària del passat 29 d’abril organitza-
da per la Comissió d’Economia Financera.

Documentació aportada pel Sr. Josep Costa, amb motiu de la sessió temàtica Pre-
sentació campanya de renda 2003 del passat 4 de maig organitzada per la Comis-
sió d’Assessors Fiscal.

Documentació facilitada pel Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) per
a la Campanya de Renda del 2003.

Documentació aportada pel Sr. Joan Trullén, amb motiu de la conferència L’eco-
nomia catalana davant dels nous reptes: economia del coneixement i xarxes de ciu-
tats del passat 26 de maig organitzada per el Grup de Treball d’Economia del
Coneixement.

Documentació aportada per la Sra. Maravillas Rojo, amb motiu de la conferència
L’economia catalana davant dels nous reptes: economia del coneixement i xarxes
de ciutats del passat 26 de maig organitzada per el Grup de Treball d’Economia
del Coneixement.

26 de maig

Conferència sobre L’economia catalana
davant dels nous reptes: economia del
coneixement i xarxes de ciutats, organit-
zada per el Grup de Treball d’Economia
del Coneixement, a càrrec del Sr. Joan
Trullén, secretari general d’Indústria del
Ministeri d’Indústria, i de la Sra. Maravi-
llas Rojo, regidora ponent d’Ocupació i
Innovació de l’Ajuntament de Barcelona.
Va estar moderada pel Sr. Jordi Marín,
coordinador del Grup de Treball.
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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

Los mejores amigos de su negocio por sólo…

Peugeot Boxer435€ al mes Peugeot Expert399€ al mes Peugeot Partner310€ al mes

Ahora pueden acompañarle sin necesidad de comprarlos. Con Peugeot Renting, por una
cuota mensual puede disponer de un Vehículo Comercial de Peugeot con todas las venta-
jas fiscales para su empresa y la máxima comodidad en su trabajo. La cuota incluye seguro a
todo riesgo, mantenimiento, cambio de neumáticos, y mucho más, para que usted pueda
conducir sin preocupaciones.Ahora le toca elegir entre la Peugeot Partner, mezcla de ber-
lina y monovolumen que siempre le responderá, la Expert, pura potencia, con puertas
batientes de 180º,o la Boxer, con su enorme capacidad de carga.Hemos buscado los mejores
colaboradores para su negocio y se los ponemos al alcance de la mano.

Peugeot Partner Combi Pro 1.9 D: Consumo mixto (L/100 Km)6,9. Emisiones CO2 (g/Km): 181.

BARCELONESA: Dpto. de venta y empresas - Rda. Gral. Mitre, 4-8 - Tel. 699 437 265 - Barcelona

Cuota mensual sin IVA para alquiler de un vehículo Partner Furgón 190 C o Peugeot Partner Combi Pro 1.9D;
Expert Combi 220 C Confort 1.9 D; Boxer Furgón Standard 290 C Cerrado 2.0 HDI. Operaciones a 48 meses
y 100.000 Km, cambio de 8 neumáticos, según contrato Peugeot Renting. Oferta válida hasta el 31 de julio de
2004, reservado a empresas y autónomos (Península y Baleares) condicionado a aceptación financiera. Consulte
en su concesionario más cercano, nuestra oferta para otras versiones, plazos, kilometrajes.
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Manual 
de seguridad en
internet soluciones
técnicas y jurídicas

Autores: 
Antonio 
Martín Ávila 
y Francisco 
de Quinto 
Zumárraga

Editorial: Fundación Una Galicia Moderna

Esta publicación trata de integrar en una
única obra todo lo relativo a la seguridad
en Internet, abarcando el amplio y cam-
biante espectro técnico junto al necesario
marco jurídico.

Los autores tienen la intención de poner
a su alcance todos los conocimientos
necesarios en materia de seguridad con
el fin de poder servir de ayuda a profe-
sionales y empresarios. 

Por ello la redacción tiene una clara
vocación divulgativa, huyendo de toda
pretensión académica y doctrinal. 

De esta forma se incluyen múltiples
esquemas y resúmenes.

Tal com jo ho veig
Ciutadans i economia,
avui
Autor: Anton Gasol i Magriñà

Editorial: Mediterrània

El llibre consisteix en una col·lecció d’es-
crits sobre aspectes relacionats amb l’eco-
nomia, la política, la societat, l’energia, la
família, la ciutat, els directius... i que tenen
com a finalitat presentar al ciutadà infor-
mació i opinió raonada sobre la matèria
tractada, sovint, amb propostes d’actuació.

Fa una anàlisi rigorosa de qüestions que
afecten l’economia del nostre país, com ara
el nivell de productivitat, la política tecnolò-
gica i d’inversió en R+D+I, la balança fiscal
i el sistema electoral; juntament amb qües-
tions que afecten l’economia de les famílies:
els pisos, les pensions, els tipus d’interès.

A un nivell més polític i geoestratègic
tracta la invasió de l’Iraq, el petroli, l’hi-
drogen, l’economia del terrorisme, el
blanqueig de diner, els paradisos fiscals... 

Diu Jordi Sànchez en el pròleg: “un llibre
escrit per a ser llegit amb agilitat i per un
públic no necessàriament especialista”.

Gestión de la calidad y
gestión medioambiental

Contabilidad financiera
Instrumentos 
de economía aplicada

Editorial: Pirámide

Veinte años 
de privatizaciones 
en España

Autor: 
Joaquín Trigo Portela

Editorial: 
Instituto 
de Estudios 
Económicos

La privatización de empresas públicas
tiene muchas facetas. Ha sido un instru-
mento adecuado para aumentar la efi-
ciencia de las empresas implicadas,
introducir competitividad, ayudar a la eli-
minación del déficit público, ampliar los
mercados financieros y estimular el aho-
rro particular. 

Más allá del volumen de ingresos genera-
dos y de la naturaleza de la regulación
que la han acompañado, es importante
conocer hasta qué punto ha afectado a la
vida de los ciudadanos en forma de más
oferta, de mayor calidad y de menores
precios. Asimismo, su contribución al
mantenimiento del empleo y de la activi-
dad de las empresas privatizadas ha sido
muy relevante. 

Con la experiencia acumulada, puede
hacerse un balance de lo realizado y
extraer algunas lecciones que orienten los
pasos que se deben dar de cara al futuro. 
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

Agenda juliol 2004

ORGANITZA DIA HORA LLOC

• 2 de juliol 09.30 h Aula 1
Tècniques comptables avançades 
dins del control de gestió: 
ABC (Activity Based Costing).
Experiències al Sector Públic espanyol

• 7 de juliol 09.30 h Aula 1
Noves tendències en matèria de control
a l’Administració Pública: 
el Quadre de Comandament Integral 
(Balanced Scorecard)

• 14 de juliol 10.00 h Aula 1
Costos dels serveis públics obligatoris, 

les taxes i els preus públics

• 6 de juliol 19.00 h Sala
“L’economia catalana a mitjans del 2004” d’Actes

• 1 de juliol 19.00 h Sala
“Controlling up to date: darreres tendències d’Actes
en matèria de control empresarial”

AULA 
D’ECONOMIA

CLUB
DE 
CONJUNTURA

COMISSIÓ
DE COMPTABILITAT
I ACCID

HORARI D’ESTIU

Us informen que durant els mesos d’estiu 
el Col·legi modificarà el seu horari habitual 

d’atenció al públic
Del 5 de juliol a 12 de setembre,

de 8.00 a 15.00 h.
Del 9 al 20 d’agost el Col·legi romandrà tancat






