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inalitzat el període de vacances d’estiu, correspon reinicialitzar  les activitats  i els serveis que
les diverses comissions de treball, l’Aula d’Economia, o la Junta de Govern, han  previst dur a
terme per aquest nou curs acadèmic i que internament s’ha anat treballant al llarg de tot el mes
de juliol.

Així en el mes de juliol es reuneix la Junta de Govern ampliada  amb els vicepresidents de les
diverses comissions de treball, amb el president del Comitè de Normativa i Ètica Professional, i
el director de la Revista Econòmica de Catalunya, és a dir  amb tots aquells col·legiats que
col·laboren més activament amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Aquesta reunió simbolitza la finalització del curs acadèmic i és per tant a més l’inici de la progra-
mació de les activitats i dels serveis que el Col·legi d'Economistes de Catalunya oferirà als seus
membres a partir del mes de setembre. En aquesta reunió tradicionalment es plantegen i discu-
teixen les directrius que la Junta de Govern  té previstes per el curs vinent, i s’escolten els sugge-
riments que les diverses comissions efectuen.

A més, des de fa uns anys aquesta reunió se celebra en una de les seus territorials del nostre
Col·legi, enguany a Tarragona, fet que permet, un cop finalitzada la reunió, fer una trobada amb
els col·legiats adscrits a la seu.  

Tres coses vull ressaltar de les activitats previstes pel proper curs: La distribució, coincidint amb
el Sopar dels Economistes, del numero 50 de la Revista Econòmica de Catalunya. El fet que una
revista tècnica d’economia, escrita en català,  acompleixi 50 números és en si mateix un èxit, èxit
que cal agrair al director de la Revista Econòmica de Catalunya, Sr. Martí Parellada.

La gestació de contingut i coneixement, aprofitant les activitats que ja generen les diverses comis-
sions del nostre Col·legi, mitjançant resums tècnics dels actes, entrevistes als conferenciants que
podeu consultar mitjançant l’Informatiu de l’Economista o bé  mitjançant la pàgina web del Col·legi.

L’Aula d’Economia, en el darrer curs acadèmic ha aconseguit  incrementar un 20% els assistents
als cursos que ha realitzat, incrementant també substancialment l’oferta formativa, i acomplint,
per tant, amb la seva finalitat d’oferir als col·legiats cursos, seminaris, de formació continuada i
especialitzada, entesa com una política de qualificació i diferenciació dels economistes. En la pro-
gramació dels darrers anys, però sobretot en la del proper curs acadèmic, que podreu consultar
properament, l’Aula d’Economia està fent un esforç per oferir programes formatius per a les diver-
ses àrees d’actuació professional de l’economista, i adaptats a les necessitats dels professionals i
de les empreses,  introduint  temes de gran actualitat amb una visió de futur, tot intentant avançar-
se  a les necessitats dels professionals amb un enfocament proactiu.

El proper 11 de novembre, com ja saps, tindrà lloc la 9a edició de la Jornada dels Economistes,
que tindrà com a lema “L’economia Catalana: Què cal fer?”, i en la qual enguany, a més d’ana-
litzar la situació actual i reflexionar sobre la possible evolució en el futur, el que volem és que
cadascuna de les sessions de treball elabori propostes de suggeriments d’actuacions en els seus
camps corresponents.

Al voltant d’aquesta Jornada el Col·legi organitzarà, com cada any, tot un seguit d’esdeveniments
per tal de complementar els temes de contingut tècnic amb activitats més lúdiques i aconseguir
que aquest dia sigui el dia dels economistes catalans.

En el Sopar dels Economistes,  s’homenatgeran als col·legiats que fa 25 anys que ho són; es lliu-
raran els premis Joan Sardà Dexeus 2004 de la Revista Econòmica de Catalunya del Col·legi d'E-
conomistes de Catalunya; es lliuraran els guardons dels Premis de Reconeixement 2004: al millor
currículum Universitari, a l’economista d’empresa de l’any i al despatx professional d’economis-
tes de l’any;  i farem l’acte de nomenament dels nous Col·legiats d’Honor i de Mèrit.
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Els ràpids canvis –econòmics, tecnològics
i de tota mena– a les nostres societats
requereixen una adequació en profunditat
del sistema educatiu en general i de l’uni-
versitari en particular. La posada en marxa
de l’espai europeu d’educació superior
–que ha d’estar en plena vigència, segons
els acords de la UE, l’any 2010, no només
obliga a no perdre més temps, sinó que és
la conjuntura adient per “repensar”, amb
l’abast necessari, els canvis que la societat
demanda. És tòpic, però veritat, dir que
cal constatar d’una banda que la formació
en la nostra societat requereix un compo-
nent continu al llarg de la vida que con-
verteix els estudis universitaris en
“formació inicial” dels economistes, i
també insistir que guanyen pes en la for-
mació les capacitats per absorbir les ràpi-
des innovacions de tota mena en les
realitats econòmiques, tecnològiques i
empresarials –la capacitat per “aprendre a
aprendre”– en detriment de continguts
“condemnats” a quedar ràpidament obso-
lets. Però més enllà dels tòpics, que
podem dir entorn de les implicacions
sobre la formació dels economistes i la
incidència sobre la professió?

Un tema cabdal –“el” tema cabdal– és com
combinar en la formació dels economistes
del segle XXI d’una banda els continguts
més analítics i de l’altra els més professio-
nalitzadors. I l’altre tema central, diferent
però no independent de l’anterior, és com
combinar la formació més fonamental de
tota persona que es vulgui considerar eco-
nomista amb els continguts més especialit-
zats adients per a una professió amb cada
vegada més fronts. Donat que tant la
famosa “Declaració de Bolonya” com la
més bàsica responsabilitat en vers dels
estudiants i la societat configuren l’“em-
pleabilitat” (“occupability”) com un tret
exigible al primer nivell de formació –l’a-
nomenat “grau”– cal deixar clar que la for-
mació bàsica d’un economista haurà de
tenir una conformació que permeti, sense
defraudar ni als empleadors ni als estu-
diants –que poden ser, en els casos de
despatxos professionals, els seus mateixos
“empleadors”– una solvència laboral i pro-
fessional sòlida, sense perjudici d’ulteriors
especialitzacions i aprofundiments. 

Per això considero que seria desitjable
una formació inicial “compacta” en eco-
nomia i empresa. Sé que estic en minoria
quan dic que preferiria una formació ini-
cial unitària amb un grau únic d’ “Econo-
mia i Empresa”, però el resultat final
essencial a assolir també es pot obtenir
amb dues titulacions de grau (no més),
una en Economia i l’altra en Empresa,
amb una troncalitat comú realment signi-
ficativa. Pensat en el “nucli dur” de for-
mació que permet a una persona –i al
col·legi professional– atorgar la qualifica-
ció d’“economista” –crec que no cal
amplificar les diferències en la formació
inicial entre els àmbits d’Economia i
Empresa: és bo que algú que es vulgui
dedicar a l’empresa tingui bons coneixe-
ments dels funcionaments dels mercats i
els equilibris econòmics bàsics– nacionals
i internacionals –que provenen de l’Anàli-
si Econòmica, i també és bo que les per-

sones amb més vocació “teòrica” cone-
guin els aspectes bàsics del funcionament
de les empreses, els seus problemes
comptables i financers, etc. 

I de fet, insisteixo, penso que per accedir
al Col·legi d’Economistes caldria requerir
una formació amb aquests continguts, per
tranquil·litat de la societat...i dels propis
professionals a l’hora d’inserir-se laboral-
ment i professional. Aquests continguts
bàsics comuns haurien de cobrir aspectes
analítics (anàlisi micro i macroeconòmica,
emfatitzant les dimensions internacionals
de la globalització), quantitatius (però cla-
rament concebuts com eines al servei del
raonament i la pràctica dels economistes),
empresarials (en l’àmbit d’organització,
comercialització, finançament, etc.) i
coneixement de l’entorn (estructura i polí-
tiques, entorn jurídic i social). I òbviament
anglès a nivell de fluïdesa verbal i escrita. 

Després d’aquest títol de grau resta obert
el ventall del “postgrau” de Bolonya, que
incorpora la denominació –ara oficialitza-
da– de màster. Per evitar confusions deri-
vades de les pluralitats de sentit del terme
“màster”, cal tenir clar que sota aquesta
denominació és desitjable que convisquin
“màsters oficials” d’orientació acadèmica
–base del títol de doctor– amb altres
orientats a la professió –amb components
d’especialització i aprofundiment– i també
“màsters de mercat” no necessàriament
subjectes a les regulacions –i eventual-
ment finançament– dels màsters oficials.
En la meva concepció seria desitjable que
les universitats articulessin –amb coopera-
cions nacionals i internacionals– “progra-
mes integrats de postgrau” en amplis
àmbits –possibilitant reconvertir en titula-
cions de màster actuals segons cicles, com
Ciències Actuarials, així com àrees com
Comptabilitat-Auditoria, Màrqueting, Eco-
nomia Laboral-Recursos Humans, etc. Fins
i tot els tradicionals MBA podrien ser reo-
rientats totalment o parcialment a màsters
oficials. 

Cal afegir d’immediat que aquesta forma-
ció de postgraus oficials s’hauria de com-
plementar amb una oferta de formació
més oberta i diversificada de postgraus i
màsters orientats a l’actualització de
coneixements i/o habilitats molt propera a
les canviants demandes socials, de mane-
ra que la formació continuada esdevin-
gués amb tota normalitat una de les
obligacions socials de la universitat, tal
com ha assumit amb tota claredat, per
exemple, el nou Estatut de la Universitat
de Barcelona. I també cal afegir que en tot
aquest procés és essencial una cooperació
àmplia i lleial entre el món acadèmic i el
món professional. El mateix nou Estatut
de la UB preveu la creació de consells
assessors mixtes entre acadèmics i societat
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civil a cada facultat. Quan més s’apropa el
nivell formatiu a la inserció professional i
laboral més rellevant és aquesta exigèn-
cia, i per això caldrà treure profit d’a-
quests mecanismes formals –i d’altres
informals– de connexió i “feedback” entre
universitat i col·legis i altres entitats. 

I també per totes les raons anteriors consi-
dero adequat un primer grau d’una inten-
sitat semblant a l’actual en les llicenciatures
d’Economia o ADE, és a dir, un període
inicial de 4 anys reals de formació. Cal
insistir en els “4 anys reals”. Sovint sembla
que mediàticament i política el debat se
centra en si la formació inicial ha de ser de
3 o 4 anys... sobre el paper. És un sarcas-
me quan les estadístiques mostren que les
divergències entre durada teòrica de les
titulacions (tant les actuals diplomatures
com les actuals llicenciatures) divergeix de
forma substancial de les durades reals de
la majoria d’estudiants. Un dels ingredients
de gran “pacte social” que ha de constituir
la incorporació a l’espai europeu rau en el
compromís de dissenyar les titulacions
universitaris de manera que sigui possible
que –estadísticament almenys– els estu-
diants culminin els seus estudis en els ter-
minis que ells –i les seves famílies–
preveuen. Sóc conscient de les resistències
que això pot aixecar “de facto” en l’acadè-
mia –amb crítiques entorn del “baix nivell”
amb què arriben a la universitats les noves
generacions– però cal insistir que aquest
realisme és essencial per treure profit de
les reformes. 

Com a economistes podem valorar més
que altres professions les estadístiques
que tendeixen a assenyalar que els titulats
universitaris espanyols accedeixen al mer-
cat laboral o professional de manera efec-
tiva de forma més tardana que d’altres
països europeus o nord-americans. És cert
que en un món ràpidament canviant la
formació contínua al llarg de la vida des-
dramatitza la qüestió de la durada inicial
dels estudis i abonaria una reducció en

aquesta formació bàsica compensada per
un “feedback” més freqüent entre món
acadèmic i laboral al llarg de la vida pro-
fessional, però és encara més cert que la
raó bàsica del retard comparatiu en acce-
dir al mercat de treball no radica en la
durada teòrica dels estudis, sinó, com
estic insistint, en la durada fàctica. En una
línia semblant d’argumentació, alguns
estudis recents, com el d’Olivier Blan-
chard, del MIT (“The economic future of
Europe, NBER, 2004) tracten de mostrar
com el diferencial més important de pro-
ductivitat entre Europa i Estats Units no es
basa en diferències en la productivitat per
hora treballada –que seria força semblant–
sinó en el número d’hores treballades a
l’any... i al llarg de la vida laboral. No
entrarem a discutir si es tracta de diferèn-
cies de “concepció del món” o “preferèn-
cia pel lleure”, limitant-nos a constatar
que pot ser –a banda de temes de jubila-
ció– l’edat d’incorporació al mercat de tre-
ball pot tenir més impacte socioeconòmic
que no sembla en termes de polèmiques
tan essencials com els diferencials de pro-
ductivitat i competitivitat entre Europa i
altres llocs (“localitzacions”) del món glo-
bal. Això abunda en la necessitat i fins i
tot la urgència de parlar en termes de
“durada efectiva dels estudis”. I la credibi-
litat i solvència del sistema educatiu
requereix que aquesta durada efectiva
coincideixi substancialment –en termes
estadístics– amb la durada programada
que serveix de base de decisions als estu-
diants, empleadors i el conjunt de la
societat.

Amb aquestes formulacions, insisteixo, un
títol de grau de 4 anys em sembla la millor
opció. No puc deixar de constatar que les
argumentacions a favor de durades inferiors
normalment encobreixen la voluntat de
desplaçar recursos en contra de la formació
bàsica accessible a una part important de la
població per reassignar-los a la minoria que
podria accedir –segons els seus planteja-
ments– a la formació de postgrau. No es
tracta només d’una mal disimulada reacció
a l’accés de capes importants de la pobla-
ció a l’educació superior –disfressada sota
coartades com l’“excel·lència”– amb el que
això podria tenir de retorn a altres temps.
Es tracta sobretot d’un seriós risc d’inefi-
ciències associades a voler ignorar que el
millor que pot fer el sistema educatiu pel
país i pel món empresarial i econòmic és
garantir una presència àmplia d’economis-
tes amb una bona formació bàsica a totes
les empreses, a totes les institucions, a totes
les entitats en què les capacitats d’anàlisi i
rigor pròpies de la professió econòmica
poden ser rellevants. La diferència bàsica
entre les economies competitives i les que
no ho són radica en la qualitat en què les
unitats bàsiques de competitivitat que són
les empreses disposen de professionals
realment qualificats. Per això la postura que
presento encaixa no només amb les neces-
sitats de la societat sinó que permet que
l’accés al Col·legi d’economistes amb el títol
de grau doni garanties a la societat i als pro-
fessionals de l’economia i empresa.  

Joan Tugores Ques
Catedràtic d’Economia i rector de la UB



Potser la primera forma d’obtenir aquesta
formació permanent és tenir l’ull viu i les
orelles dretes davant els prestataris dels
nostres serveis, però no és menys impor-
tant tenir un permanent esperit crític que
ens permeti reconsiderar les nostres “cer-
teses” a la llum dels comentaris, opinions,
consells, etc. de les persones que treba-
llen amb nosaltres, sigui quin sigui el grau
relatiu que ocupin en l’organigrama.

No cal, per obvi, insistir en l’ajut que podem
obtenir en la bibliografia existent en la quasi
totalitat dels àmbits del nostre interès pro-
fessional. Però no és menys cert que el grau

de profunditat dels coneixements que
adquirim augmenta amb la discussió oberta
amb altres companys. És per això que ens
convé mantenir oberts canals de discussió
periòdica amb companys afins a la nostra
especialitat i també a la nostra personalitat.
Un grup d’amics que es reuneixen periòdi-
cament sense ordre del dia –ja sortiran els
temes de discussió– és imprescindible per a
la formació permanent.

Una forma més elaborada de crear un àmbit
de discussió i formació el constitueixen els
grups de treball de companys que es troben
per analitzar un tema prèviament convingut.
En aquests casos és necessari que el com-
pany que prepara el temari, els esquemes
i la documentació sigui retribuït. Normal-
ment és sempre el mateix el que fa aques-
tes tasques i si no rep res acaba abandonant,
sovint a l’aurora, tot passant el rosari.

No cal dir que alguns dels nostres com-
panys ja tenen, per imperatiu estatutari o
procedimental, l’obligació de revisar-se
mútuament les feines realitzades. Això,
juntament amb l’obligació de demostrar
hores de formació fa que els auditors
hagin elevat a categoria el que en d’altres
especialitats de la professió no deixa de
ser, desgraciadament, anècdota.

En darrer lloc, cal esmentar la possibilitat
que avui ens ofereixen tota mena d’insti-
tucions en l’organització de seminaris,
grups de discussió i cursets. 

En aquest sentit, considero que el Col·legi
d’Economistes realitza una tasca molt
meritòria, ja que difícilment trobarem man-
cances en els temes d’interès professional
que són objecte de seminaris i cursets. Crec
que ens convé assistir fins i tot als esdeve-
niments dels quals el temari és part de la
nostra experiència, ja que entre el profes-
sor i els companys que hi assisteixen
podem obtenir noves idees, matisos i, el
que és més important, aflorament d’errors
que per una o altra causa anem repetint
pel sol fet de donar les idees per sabudes.

A tall d’exemple m’agradaria senyalar que
el Col·legi ha realitzat una important tasca
d’organització i de coordinació en els diver-
sos sabers que són necessaris en un tema
que avui és de plena actualitat, com és el
de preparar els economistes que en el futur
seran els administradors concursals a la
llum de la nova llei que entrarà en vigor el
primer de setembre. Només cal tenir en
compte la transversalitat de múltiples
àmbits de coneixement professional aplica-
bles a l’administració d’empreses en crisi,
per fer-se una idea de la complexitat d’un
curs com el que ens ocupa. 

Salvador Bertran i Codina
Economista
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i economistes amb llarga
experiència professional
Tot i acceptant l’origen del saber del dia-
ble, això només és cert si el nostre banye-
tes no està inflat de supèrbia. Certament, la
supèrbia engendra la ignorància i malmet
els coneixements que ens arriben per la
via d’“haver viscut” molt.

Si deixem de banda la validesa epistemològi-
ca dels cinc arguments tomistes, el que hem
heretat del savi d’Aquino és una càrrega de
profunditat definitiva contra l’argument d’au-
toritat. Tot i que fa segles que hem après a
raonar sense la postil·la “això es cert perquè
ja ho deia...” sembla que tenim tendència a
oblidar-ho quan substituïm els punts suspen-
sius per el pronom “jo”. Ens cal doncs, lluitar
contra l’argument d’autoritat quan l’autoritat
és la nostra pròpia experiència. 

Resulta senzill decidir d’acudir a cursos o
seminaris quan el tema és novedós, sigui
per l’aparició de nova normativa, sigui
per la necessitat de conèixer noves tècni-
ques que seran d’aplicació en la nostra
professió. No ho és tant quan l’objecte
d’estudi és una matèria en què ens consi-
derem experts. Si acceptem la possibilitat
d’enriquir els nostres coneixements amb
matisos i revisions d’errors, conclourem
que és necessària la formació permanent. 



En el transcurs del curs acadèmic 2003/2004
han passat per les nostres aules més de
3.000 alumnes, fita que ens havíem pro-
posat i que fins ara no hem aconseguit.
Aquesta xifra té la seva importància ja
que l’Aula d’Economia disposa d’uns recur-
sos limitats sobretot d’espai, cosa que fa
que l’esforç de coordinació sigui molt gran.

L’Aula d’Economia fou creada l’any 1986,
com a centre de formació del Col·legi d’E-
conomistes i des de llavors ha tingut un
desenvolupament que ens ha portat dels
23 cursos i 450 alumnes que teníem al
1987, als 115 cursos i més de 3.000 alum-
nes assolits al llarg del curs acadèmic
2003/2004. La seva finalitat és la de pos-
sibilitar l’especialització o l’aprofundiment
en els coneixements necessaris per a l’e-
xercici professional, tot adequant-se a les
necessitats de l’empresa i institucions i com-
plementa a la resta d’activitats de formació
organitzades durant l’any pel Col·legi com
són: actes de les diferents comissions, con-
ferències i jornades divulgatives.

Formació de qualitat adreçada als eco-
nomistes i als seus col·laboradors

Com a puntals d’aquest fort desenvolupa-
ment podem destacar la sòlida base de
cursos d’especialització pràctica que any
rere any oferim als economistes a preu de
cost. Per altra banda disposem d’una gran
flexibilitat per organitzar en un breu espai
de temps cursos sobre les últimes novetats
legals, fiscals, financeres o de tècniques
de gestió, que afectin a qualsevol vessant
de la nostra professió, tot això ajuda a una
millor formació continuada tant dels eco-
nomistes com dels seus col·laboradors. 

Hem de tenir en compte que la formació
continuada d’un professional és de vital
importància ja que ens trobem en un entorn
canviant on el desenvolupament tecnològic,

i els canvis constants en el marc normatiu i
en les tècniques de gestió que ens afecten
fan del reciclatge una necessitat per tal que
els coneixements previs no quedin obsolets. 

L’Aula d’Economia com a suport a
l’especialització dels economistes i
dels recent llicenciats. 

Tampoc ens hem oblidat al llarg d’aquests
anys de la formació que necessiten els
recents llicenciat i tots aquells professio-
nals que vulguin iniciar-se en una altra
especialitat que no sigui la seva, oferint la
realització de Màsters i cursos d’especia-
lització adaptats a la demanda del mercat
a un preu assequible. Cosa que permet la
ràpida adaptació dels professionals i dóna
resposta a la preocupació dels recent lli-
cenciats per incorporar-se al mercat laboral.

En el cas concret dels recent llicenciats ens
trobem amb un mercat de treball on s’exi-
geix nivells més elevats de formació  per
tal d’assolir la primera feina, cosa que fa
que cada cop més, aquest joves cerquin
entre l’oferta formativa existent aquells
complements als seus coneixements que
no s’han aprofundit suficientment durant
la realització de la llicenciatura, i és aquí
on l’Aula d’Economia intenta, mitjançant la
realització de Màsters i cursos d’especialit-
zació, ajudar al màxim a aquest col·lectiu
realitzant també tasques d’assessorament
als alumnes i programes de pràctiques.

Volem que l’Aula d’Economia estigui
oberta a tota la societat

Hem intentat que l’Aula d’Economia a part
de donar servei als nostres col·legiats, que
és la seva missió principal, estigui oberta
a tota la societat, de fet aproximadament
el 50% dels assistents són professionals
no economistes (advocats, diplomats en
Empresarials, enginyers..).

Quatre són les raons principals que ens
impulsen cap aquest objectiu:
– La divulgació dels nostres cursos a

nivell general és una forma de promo-
ció de la nostra professió, i dóna presti-
gi a l’economista com a professional
que és expert en diferents matèries.

– Ajuda al Col·legi a obrir-se a tota la
societat i a tenir més relació amb el tei-
xit d’empreses i institucions de la socie-
tat catalana.

– L’assistència d’altres professionals per-
met cobrir necessitats de formació
minoritàries dels economistes, ja que
ens permet organitzar cursos i seminaris
que amb la sola assistència dels
col·legiats interessats no serien possi-
bles de realitzar per no assolir un nom-
bre mínim d’inscripcions.

– Per últim amb el preu més elevat que
s’ofereixen els cursos de l’Aula d’Eco-
nomia als no economistes, es crea un
excedent que reverteix en l’organització
d’activitats gratuïtes per als col·legiats. 

De tota manera també volem donar les
gràcies a tots aquells economistes que
any rere any han dipositat la seva con-
fiança en l’Aula d’Economia, no tan sols
amb la seva assistència i la dels seus
col·laboradors als cursos i seminaris que
hem organitzat sinó també pels suggeri-
ments i les valoracions que sobre aquests
ens han fet i que en la mesura del possi-
ble hem incorporat, i en general, a tots
aquells professionals no economistes i a
les empreses que han decidit escollir-nos
entre tota l’oferta existent com al seu cen-
tre de formació pel que fa a temes d’em-
presa, econòmics, comptables i financers.

Jesús Álvarez
Director del Departament de Formació

del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Marta Ruiz

Adjunta al director de Formació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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L’Aula d’Economia 
supera durant el curs acadèmic
2003/2004 la xifra 
de 3.000 alumnes anuals

Cursos Girona

Introducció a les NIC: 
alternatives
22, 28 i 30 de setembre de 2004

Seu Girona
Joan Maragall, 44 Tel. 972 21 45 33 Fax 972 21 41 58
girona@coleconomistes.com
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Notícies
Índex d’expectatives borsàtils dels economistes
(IEBE tercer trimestre de 2004)
L’últim Índex d’Expectatives Borsàtils dels Economistes (IEBE), sota la coordi-
nació de la Dra. Montserrat Casanovas Ramón, Catedrática d’Economia Finance-
ra i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i el Dr. Alfonso Fernández
Pascual, Profesor d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Bar-
celona, publicat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya feia la previsió que l’I-
BEX 35 a 30 de juny es consolidaria en els 8.000 punts i podria acabar dels 8.300,
i mostrar d’aquesta manera una lleugera tendència alcista.

L’IBEX 35 va tancar el 30 de juny a 8.078 punts, i va consolidar efectivament els
8.000 punts, si bé amb un increment menor que l’esperat pel IEBE, especialment
a causa de l’increment del preu del petroli.

El IEBE del mes de setembre que resulta del conjunt d’opinions de 30 experts
en Borsa espanyola, preveu que, malgrat factors de risc com l’augment del preu
del cru i possibles atemptats terroristes, l’IBEX 35 acabarà entre els 8.040 i els
8.425 punts el setembre de 2004, i el valor més probable és al voltant dels 8.250
punts. La previsió és lleugerament alcista, i es recolza especialment en la con-
fiança dels resultats empresarials i la bona marxa de l’economia a partir dels
principals indicadors macroeconòmics.

El gràfic següent posa de relleu la tendència alcista que experimenta l’IBEX 35
des del segon trimestre de 2003.

– El màster estarà homologat per l’ICAC.
– És requisit obligatori per accedir al Regis-

tre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC).
– Està adreçat a llicenciats en ADE, Eco-

nomia, llicenciats en Ciències Econòmiques,
diplomats en Empresarials i professors 
Mercantils.

– Els alumnes, amb les titulacions esmen-
tades anteriorment que superin el màs-

ter queden dispensats de la prova de
capacitació teòrica d’accés al ROAC.

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya
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C
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de Catalunya
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Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
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CA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de Catalunya
Secció del REA a Catalunya

CA

Economistes Auditors
de CatalunyaCA

Economistes Auditors
de Catalunya
Col·legi d'Economistes de Catalunya

CA

Màster en auditoria de comptes
Obligatori per a l’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC)

El proper mes d’octubre s’iniciarà l’11a edició del Màster en Auditoria 
de Comptes que organitzem conjuntament amb la Universitat de Barcelona 
i l’Escola de Negocis de Les Heures-Fundació Bosch i Gimpera.

Per a més informació respecte del contingut
del programa i per realitzar la inscripció
podeu adreçar-vos a l’Aula d’Economia 
del Col·legi al telèfon 93 416 16 04 ext 214
i a Les Heures
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Projecció 30-09-2004 segons l’IEBE entre 8.040 i 8.425 punts

El Col·legi d’Economistes
de Catalunya està cada
cop més present en 
la vida institucional 
de Catalunya

El Sr. Jordi Conejos, com a degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, ha estat nome-
nat Membre del Consell Rector del CIDEM,
en representació dels col·legis professionals.

El Consell Rector del CIDEM és un dels
tres òrgans del CIDEM, conjuntament amb
el Comitè Executiu i el director del CIDEM.
Al Consell Rector li pertoca: aprovar l’a-
vantprojecte del Programa d’Actuació,
Inversions i Finançament del CIDEM;
aprovar l’avantprojecte de pressupostos i
la memòria anual del Centre; i seguir l’e-
xecució del pla d’actuació del CIDEM.

Finalment, també, el Sr. Jordi Conejos,
degà del nostre Col·legi ha estat recent-
ment nomenat membre de la Comissió
Mixta de Valoració Estat-Generalitat en re-
presentació de la Generalitat de Catalunya,
segons el DOGC del passat 13 de maig
de 2004, essent l’únic representant de
col·legis professionals present en aquesta
Comissió. La reunió constituent d’aquesta
Comissió va tenir lloc el passat 1 de juliol
Aquesta Comissió Mixta, que tradicional-
ment la integraven representants dels par-
tits polítics i funcionaris de la Generalitat
de Catalunya, s’ha obert a la societat civil
catalana, i a més del degà el nostre Col·legi,
hi formen part, el president de la Cambra
de Comerç i col·legiat Sr. Miquel Valls, el
secretari general de la UGT a Catalunya
Josep Maria Álvarez, i el rector de la Uni-
versitat de Barcelona i col·legiat, Sr. Joan
Tugores i Ques, en definitiva d’un total de
17 representants de la Generalitat de Cata-
lunya en aquesta Comissió Mixta de Valora-
cions, 12 són membres del nostre Col·legi.



Per setzè any consecutiu
l’Aula d’Economia orga-
nitza una nova edició del
màster d’Especialització
Tributària que té com a
principal objectiu aconse-
guir que els alumnes que
el cursin obtinguin una

formació completa i rigorosa per poder
exercir amb garanties d’assessor fiscal. 

Al llarg de tots aquests anys d’experiència for-
mativa hem aconseguit un prestigi dins la pro-
fessió i ser un centre capdavanter en la
formació de professionals de l’Àrea Fiscal, ho
demostra el fet que molts despatxos confien
sovint en nosaltres, tant pel que fa l’especialit-
zació del personal com quan tenen que cobrir
alguna vacant i ens demanen alumnes que
hagin realitzat aquest màster, fet que fa que no
hi hagi atur en els alumnes que el realitzen.

Molts despatxos confien sovint en
nosaltres, tant pel que fa l’especialitza-
ció del personal com quan tenen que
cobrir alguna vacant i ens demanen
alumnes del Màster

Durant tots aquests anys s’han format a la
nostra institució uns 450 professionals de
l’Àrea Fiscal que han valorat el màster de
manera molt positiva a causa que els
coneixements obtinguts són molt pràctics
i adaptats al treball diari que es realitza en
un despatx professional.

Lliurament de diplomes de
la 15a Promoció Màster
d’Especialització Tributària

El passat dia 8 de juliol en el decurs d’un
sopar organitzat en el Círculo Ecuestre, es va
celebrar el lliurament de diplomes de la 15a
edició del Màster d’Especialització Tributària. 
Aquest any vam tenir el plaer de comptar
amb la presència del Sr. Iu Pijoan, director
general de Tributs de la Generalitat de Cata-
lunya que es va adreçar als alumnes en un
breu parlament on va felicitar als alumnes
pel títol aconseguit, però també els va adver-
tir de les dificultats que es trobaran en aques-
ta especialitat que han escollit, a causa
dels constants canvis que es produeixen en
la legislació que afecta a l’àmbit fiscal, cosa
que obliga a una constant formació contínua.
A l’acte també hi van assistir el Sr. Joan Cano,
Inspector d’Hisenda de l’Estat, cap d’Inspec-
ció Regional a Catalunya que va destacar la
preparació bona i adequada que proporcio-
na el màster i l’especial tarannà dels econo-
mistes per bellugar-se en el món fiscal. 

El Sr. Valentí Pich, president del REAF va
felicitar als alumnes i va recordar que fa
15 anys 3 col·legis d’Economistes (Astú-
ries, València i Catalunya) van començar
a organitzar màsters tributaris que amb el
pas del temps s’han consolidat i tenen un
prestigi que fa que els alumnes conside-
rin que tenen uns avantatges comparatius
respecte de la resta d’oferta del mercat,
també va animar als alumnes a incorpo-
rar-se a la Comissió d’Assessor Fiscals del
Col·legi i al REAF, on sempre podran tro-
bar resposta a qualsevol consulta tècnica.
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Màster d’especialització tributària
La formació més adient per exercir d’assessor fiscal

En el màster, que està homologat pel
Registre d’Economistes Assessors Fiscals
(REAF), es tracta en profunditat tot el sis-
tema fiscal espanyol. Per a un adequat
desenvolupament del programa comp-
tem amb la col·laboració com a profes-
sors d’un grup de professionals de
reconegut prestigi especialitzats en dife-
rents matèries i que transmeten a part
dels coneixements teòrics, experiències
que han tingut al llarg de la seva dilata-
da vida professional cosa que és molt
útil per a la gent que comença la seva
singladura en l’àmbit de l’assessorament
fiscal.

La novetat més significativa d’enguany és
l’entrada en vigor de la nova Llei General
Tributària, l’anterior Llei era del 1963.
Aquesta norma estableix un marc adaptat
a les necessitats actuals del sistema tribu-
tari, regulant en un text únic les normes
bàsiques, facilitant la utilització de les
noves tecnologies i augmentant la segure-
tat jurídica. Una de les modificacions que
convé destacar és la que fa referència a la
introducció d’un nou règim sancionador,
que serà estudiat en la seva totalitat en el
decurs del Màster.

Si ho desitgeu ja us podeu inscriure en l’e-
dició que començarà el proper mes d’octu-
bre, però si el que voleu és més informació
podeu adreçar-vos a l’Aula d’Economia del
Col·legi al telèfon 934 161 604 ext. 214.

Obert el període d’inscripció
– Es tracta en profunditat 

tot el sistema fiscal espanyol.
– Places limitades
– Durada: 300 hores
– Horari: de dilluns a dijous 

de 19.00 a 22.00 hores.

– Professors de reconegut 
prestigi i contrastada experiència
en cadascun dels impostos 
tractats.

– Homologat pel REAF (Registre
d’Economistes Assessors Fiscals).
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Màster d’Especialització Tributària
D’octubre de 2004 a maig de 2005

16a Edició

Informació i inscripcions a l’Aula d’Economia del Col·legi al telèfon 934161604 ext. 214

El Col·legi d’Economistes de Catalunya

ha signant un acord amb DATADIAR,

mitjançant el qual DATADIAR es

compromet a fer un descompte pre-

ferent a tots els col·legiats i per a

qualsevol del seus productes. Aquest

acord també contempla que DATADIAR,

mitjançant la pàgina Web, donarà

informació d’actualitat.



RECONEIXEMENT AL 
DESPATX PROFESSIONAL
D’ECONOMISTES DE L’ANY

PRIMERA

L’acte de reconeixement tindrà lloc en el
transcurs del sopar dels economistes que es
celebra cada any en el marc de la Jornada
dels Economistes, i que en la seva edició del
2004 és l’11 de novembre.

SEGONA. Objecte

Es premiarà al despatx d’economista o socie-
tat de professionals vinculada al Col·legi d’E-
conomistes de Catalunya que, a judici del
Jurat, s’hagi destacat en qualsevol concepte
en el darrer any.

TERCERA. Candidats

Poden optar a aquest guardó els despatxos d’e-
conomistes i les societats de professionals vin-
culades al Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Qualsevol membre del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya pot proposar al Jurat, de
forma no vinculant, un despatx o una socie-
tat professional en concret, mitjançant un
escrit adreçat al secretari del Jurat i en què
exposarà breument els motius que creu pels
quals la seva proposta és mereixedora de
l’esmentat guardó.

QUARTA. Resolució

Atorgarà el guardó un Jurat nomenat per la
Junta de Govern d’entre representants de les
Comissions d’Assessors Fiscals i d’Auditoria i
d’entre d’altres col·legiats que siguin titulars
o socis de despatxos professionals. El jurat
serà presidit pel degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i actuarà com a secreta-
ri el responsable de la Secretaria Econòmica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La
resolució a adoptar pel Jurat ha d’especificar
els elements distintius del guardonat.

CINQUENA

El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliu-
rarà un diploma acreditatiu a cadascun dels
guanyadors i els donarà a conèixer als dife-
rents mitjans de comunicació i, especial-
ment, als col·legiats mitjançant els canals de
comunicació que el Col·legi té establerts. 

ECONOMISTES 
D’EMPRESA DE L’ANY

PRIMERA

L’acte de reconeixement tindrà lloc en el
transcurs del sopar dels economistes que es
celebra cada any en el marc de la Jornada
dels Economistes, i que en la seva edició del
2004 és l’11 de novembre.

SEGONA. Objecte

Premi a l’economista gestor d’empresa que
hagi destacat en el darrer any per algun
motiu.

Seran indicadors a tenir en compte les
accions endegades que siguin considerades
de relleu en l’àmbit de la gestió empresarial
(projectes realitzats, expansió internacional,
redreçament empresarial,...).

TERCERA. Candidats

Poden optar en aquest guardó qualsevol
col·legiat que sigui gestor d’empresa 

QUARTA. Resolució

Atorgarà el guardó un Jurat que estarà
integrat per representants de la Cambra
Oficial de Comerç, d’Indústria i Navegació
de Barcelona, del Departament d’Econo-
mia i Finances de la Generalitat de Cata-

Premis de Reconeixement
Col·legi d’Economistes de Catalunya 2004
La Junta de Govern en la reunió del 16 de juliol del 2002 va acordar constituir els següents guar-
dons de reconeixement anuals: millor currículum universitari; al despatx professional que
més s’ha destacat durant l’any; i a l’economista d’empresa de l’any. 

Per a la convocatòria corresponent a l’any 2004 la Comissió Executiva de la Junta de Govern del
Col·legi d’Economistes de Catalunya va acordar establir les següents:

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

C Col·legi d'Economistes
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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
PREMIS DE RECONEIXEMENT
COL·LEGI D’ECONOMISTES
DE CATALUNYA 2004

Economistes d’empresa de l’any

Millor currículum universitari

Jornada dels econom
istes 2004
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lunya, del Cercle d’Economia, la Direcció
General d’Indústria del Departament de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, de la
Generalitat de Catalunya, de Foment del
Treball, i de Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya (PIMEC), així com pels mem-
bres que la Junta de Govern del Col·legi
d’Economistes de Catalunya designi. El
degà i el responsable de la Secretaria
Econòmica del Col·legi d’Economistes de
Catalunya actuaran com a president 
i secretari del Jurat, respectivament. 
La resolució a adoptar pel tribunal ha
d’especificar els elements distintius del
guardonat

CINQUENA

El Col·legi d’Economistes de Catalunya lliu-
rarà un diploma acreditatiu a cadascun
dels guanyadors i els donarà a conèixer als
diferents mitjans de comunicació i, espe-
cialment, als col·legiats mitjançant els
canals de comunicació que el Col·legi té
establerts. 

PRIMERA

L’acte de reconeixement tindrà lloc en el
transcurs del sopar dels economistes que es
celebra cada any en el marc de la Jornada
dels Economistes, i que en la seva edició del
2004 és l’11 de novembre.

SEGONA. Objecte 

Premi al llicenciat amb millor currículum univer-
sitari del curs 2003-2004, en alguns dels ense-
nyaments que s’imparteixen a les Facultats de
Ciències Econòmiques i Empresarials de Catalunya.

TERCERA. Candidatures 

Cada Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de Catalunya presentarà el seu
millor candidat. El termini per que cada
Facultat presenti el seu candidat serà el 8
d’octubre. En la presentació de les candida-
tures s’haurà d’adjuntar el següent: 
a) 1 còpia de l’expedient acadèmic del candidat;
b) un certificat de l’expedient acadèmic, en el

que s’indiqui tant pel primer com pel segon
cicle els anys d’estudi, així com la nota mit-
jana ponderada segons el barem establert
al Premi Nacional de Llicenciatura;

c) full explicatiu dels degans explicitant els
principals motius qualitatius pels quals

les Facultats consideren que els seus can-
didats són mereixedors dels guardons;

d) i optativament un escrit del propi candidat
en què s’especifiquin altres qüestions d’in-
terès relacionades amb els seus estudis que
no figuren a l’expedient acadèmic (semina-
ris realitzats, treballs desenvolupats, conei-
xements d’idiomes, estades a l’estranger....). 

QUARTA. Resolució

Atorgarà el guardó un Jurat integrat pels mem-
bres de la Junta de Govern del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya. El degà i el responsable
de la Secretaria Econòmica del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya actuaran com a presi-
dent i secretari del Jurat, respectivament.

CINQUENA

El Col·legi d’Economistes de Catalunya atorgarà
al guardonat com a millor llicenciat un diplo-
ma acreditatiu del reconeixement i li facilitarà
la col·legiació gratuïta durant tres anys.

A més, el Col·legi d’Economistes de Catalunya
reconeixerà públicament mitjançant els seus
canals de comunicació habituals a tots els
candidats presentats per les diverses Facultats
d’Econòmiques i Empresarials, als quals facili-
tarà la col·legiació gratuïta per un any. 

PREMI AL MILLOR CURRÍCULUM UNIVERSITARI

El cotxe al millor preu i amb la millor assegurança

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

• Informació de preus, ofertes, 
catàlegs, etc.

• Valoració orientativa del vehicle 
de segona mà

• Contractació de l’assegurança 

• Finançament en la compra

Serveis
d’Assegurances
Col·laboració 

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

Joan Sardà Dexeus
de la Revista Econòmica
de Catalunya 2004
IX Edició

Jornada dels econom
istes 2004

Primera Es convoca la novena edició dels Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista
Econòmica de Catalunya corresponent a l’any 2004.

Segona Aquests premis s’atorgaran al llibre de major rellevància d’economia general i
d’empresa, així com a la millor trajectòria personal en la difusió de l’economia.

Tercera El llibre haurà d’haver estat publicat durant l’any 2003 i fins el 30 de setem-
bre de 2004 i no haver concorregut en l’edició anterior d’aquest premi.

Quarta El llibre haurà de tenir en compte la vinculació del seu autor o del tema selec-
cionat a l’àmbit català. Així mateix, també es tindrà en compte la vinculació a
l’àmbit català dels mitjans de difusió utilitzats o de la persona premiada a la
millor trajectòria en la difusió de l’economia.

Cinquena Els guanyadors dels premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Cata-
lunya obtindran un guardó commemoratiu d’aquesta novena edició.

Sisena Podran proposar candidatures als Premis Joan Sardà Dexeus qualsevol perso-
na, empresa o institució.

Setena La presentació de candidatures es farà al Col·legi d’Economistes de Catalunya
(Av.Diagonal,512,pral.08006 Barcelona), fent constar el nom i el premi pel qual opta.

Vuitena El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2004.

Novena Els Premis Joan Sardà Dexeus seran atorgats per un Jurat que estarà format pel
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, el director de la Revista Econò-
mica de Catalunya, els membres del Consell de Redacció de la Revista, els degans
de les diferents Facultats de Ciències Econòmiques de Catalunya i per les per-
sones que designi la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
El president del Jurat serà el degà del Col·legi, Sr. Jordi Conejos, i el secretari serà
el director de la Revista Econòmica de Catalunya, Sr. Martí Parellada.
El lliurament de guardons tindrà lloc el dia 11 de novembre de 2004.

Desena Els Premis seran objecte d’especial difusió en els mitjans de comunicació i,
en especial, en la Revista Econòmica de Catalunya.

Els guardonats a la VIIIª Edició dels Premis Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya,
patrocinats pel Banc Sabadell, van ser:

• Premi al millor llibre d’Economia: “Catalunya, un país industrial” de Miquel Barceló.
• Premi a la trajectòria professional a Joaquín Romero, d’EL PERIODICO.

Amb el patrocini del:



En síntesi el fons del problema era el
desacord que es produeix en el moment
en què la empresa va rescindir el con-
tracte de prestació de serveis amb l’asses-
soria del col·legiat. Segons l’empresari el
col·legiat es negava a lliurar els llibres de
comptabilitat amb els assentaments
corresponents dels exercicis tancats.

Es demanava del CNEP la seva interme-
diació davant del col·legiat per tal que
lliurés els llibres comptables degudament
emplenats i es volia deixar constància de
la seva manca de comportament ètic. 

Una vegada donada audiència a les parts,
es va constatar:
– Que la informació facilitada per l’empre-

sa era sols a efectes d’acomplir amb les

seves obligacions fiscals trimestrals (lli-
bre de compres i llibre de vendes).
Aquesta informació és insuficient per a la
confecció d’una comptabilitat adequada.

– L’assessoria facturava mensualment per
la “confecció dels llibres oficials”, enca-
ra que una quantitat molt petita.

– L’assessoria va formar una persona de
dins de l’empresa en el funcionament d’un
programa de comptabilitat per tal que li
poguessin facilitar la informació necessària
per efectuar els seus serveis professionals

El CNEP va considerar:
– Que hagués estat correcte que l’assesso-

ria hagués hagut de lliurar a l’empresa, en
la data en què va lliurar la resta de docu-
ments, els llibres de comptabilitat deguda-
ment diligenciats amb tota la informació

comptable disponible, i negociar amb
l’empresa un termini de temps per emple-
nar els llibres, si se li facilitava la informa-
ció necessària o, en cas contrari, abonar
una quantitat compensatòria a l’empre-
sa, d’acord amb els honoraris facturats.

– Que el fet d’haver facturat una quantitat
petita per la confecció de la comptabilitat
així com també el fet d’haver instaurat a
l’empresa un sistema de comptabilitat per
facilitar la seva tasca com a assessor, no
són factors atenuants, ja que l’assessoria
era coneixedora d’aquesta situació i
hagués hagut de trobar una solució,
encara que fos deixar de prestar-li el
servei de confecció de llibres oficials i
deixar de facturar per aquest concepte.

En conclusió el CNEP considera que l’asses-
soria, ha incomplert, en relació a l’empresa, el
principi 10è, principi de diligència dels Prin-
cipis Deontològics dels Economistes de Cata-
lunya que textualment diu que “l’economista
durà a terme la seva feina amb la màxima
diligència possible, tenint cura de respondre
als estàndards tècnics i professionals”. 

En aquest cas el CNEP també vol ressaltar
la importància que té la realització d’un
document on es faci constar la documen-
tació lliurada al client quan es produeix
un fet com és la rescissió d’un contracte
de prestació de serveis d’assessoria. Tan-
mateix, és important una revisió periòdi-
ca de les tasques facturades per evitar la
facturació d’una feina no realitzada

Finalment recordà el que estableix el prin-
cipi 12è, principi d’equitat “l’economista
tindrà el dret a percebre una retribució per
les seves actuacions professionals, que s’a-
justarà a allò que prèviament s’hagi pac-
tat. La quantitat pactada, o establerta en el
seu moment, haurà de respondre raona-
blement al treball realitzat, així com a les
condicions de l’encàrrec i a la capacitat
econòmica de les persones involucrades.”

Amadeu Ibarz
Vocal del CNEP

Principis deontològics 
que orienten les activitats 
dels economistes
El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP), amb la finalitat de difon-
dre i promocionar els Principis Deontològics que orienten les actuacions pro-
fessionals dels economistes del nostre Col·legi, publica periòdicament una breu
ressenya en relació a la interpretació que el CNEP efectua sobre aquests prin-
cipis. Aquesta ressenya respon a un fet real, com és el cas que s’explica en
aquest Informatiu, i d’altres respondran a un fet hipotètic que prèviament
haurà estat discutit pel Comitè de Normativa i Ètica Professional.

El cas que es comenta en aquest Informatiu, respon a la petició que el Comitè de
Normativa i Ètica Professional va rebre per part del representant d’una empresa que
havia contractat els serveis d’un economista per realitzar les activitats d’assessoria.
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I.R.P.F.

ORDEN EHA/1517/2004, DE 25 DE MAYO
(BOE 29-05-2004) [REF. CISS 102937]
Se reducen para el periodo impositivo 2003, los índices de rendimien-
to neto aplicables en el régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales

REAL DECRETO-LEY 3/2004, DE 25 DE JUNIO 
(BOE 26-06-2004) [REF. CISS LE103044]
Para la racionalización de la regulación del salario mínimo inter-
profesional y para el incremento de su cuantía

RENTA Y SOCIEDADES

CONVENIO HISPANO-VENEZOLANO DE 8 DE ABRIL DE 2003
(BOE 15-06-2004) [REF. CISS 103018]
Convenio entre el Reino de España y la República Bolivariana de
Venezuela para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y
el fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003
• Otras materias afectadas: Patrimonio y No Residentes

RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2004 
(BOE 29-06-2004) [REF. CISS LE103047]
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Se hace público el tipo de interés efectivo anual para el tercer tri-
mestre natural del año 2004, a efectos de calificar tributariamen-
te a determinados activos financieros

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 pro-
gramas y aplicaciones a utilizar

REAL DECRETO 1408/2004, DE 11 DE JUNIO 
(BOE 25-06-2004) [REF. CISS LE103041]
Se modifica el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, por
el que se establece el procedimiento de aplicación de las directi-
vas de la Comunidad Económica Europea sobre intercambio de
información tributaria

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2004 
(BOE 25-06-2004) [REF. CISS LE103042]
Departamento de Recaudación de la AEAT
Se aprueba el modelo de tarjeta de identificación del personal
funcionario y laboral adscrito a órganos de recaudación

ORGANIZACIÓN

REAL DECRETO 1552/2004, DE 25 DE JUNIO 
(BOE 26-06-2004) [REF. CISS LE103045]
Se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda

NORMATIVA AUTONOMICA

C.A. CANARIAS
LEY 2/2004, DE 28 DE MAYO
(BOE 18-06-2004) [REF. CISS LE103034]
De Medidas Fiscales y Tributarias
• Materias afectadas: IRPF; Sucesiones; Tributos estatales sobre

el juego; Tributos autonómicos y Tasas autonómicas

I.A.E.

RESOLUCIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2004 
(BOE12-06-2004) [REF. CISS LE103014]
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria
Se modifica el plazo de ingreso en período voluntario de los reci-
bos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio
2004, relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se estable-
ce el lugar de pago de dichas cuotas

I. ESPECIALES

ORDEN EHA/1703/2004, DE 31 DE MAYO 
(BOE 09-06-2004) [REF. CISS LE102978]
Se derogan las normas tercera y cuarta de la Orden de 22 de marzo
de 2000, por la que se aprobaron los nuevos modelos de relaciones
recapitulativas y los soportes magnéticos de documentos de acom-
pañamiento expedidos y de documentos de acompañamiento reci-
bidos en tráfico intracomunitario, incluidos los simplificados

Noticias al día
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 de tres de los cuatros Reglamentos que desarrolla-
rán 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 Gobier-
no es aprobar estas normas en el plazo más breve posible, con el obje-
tivo 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 informa-
ción pública del primero de estos textos: el Reglamento General del Régi-
men Sancionador Tributario, al que han seguido el de Recaudación y el
de Revisión en Vía Administrativa. Por lo que se refiere al cuarto, Gestión
e Inspección, aún se encuentra en la fase de redacción del anteproyecto. 
Habida cuenta de las diferencias de calendario, es poco probable que
se produzca una aprobación y publicación oficial conjunta de todos
los reglamentos. Las fechas probables son las siguientes:
– Septiembre de 2004: Reglamento de Infracciones y Sanciones.
– Octubre de 2004: Reglamento de Recaudación.
– Noviembre de 2004: Reglamento de Revisión en Vía Administrativa.
– Diciembre de 2004 o enero de 2005: Reglamento de Gestión e Inspección.

Novedades del futuro Reglamento de Infracciones y Sanciones
Tributarias
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.

Actualización de las tablas de amortización
Entre las medidas fiscales planteadas ante el Congreso de los Diputa-
dos, figura la actualización de las tablas de amortización para favore-
cer su adaptación a la realidad de la depreciación de los bienes.
No obstante, esta posible modificación sería necesario encuadrarla
dentro de un proceso de coordinación de las diferentes deducciones
y desgravaciones que se aplican en el Impuesto sobre Sociedades.

Nuevas disposiciones





No
tic

ia
ri 

de
 c

om
pt

ab
ilit

at
La comptabilitat de costos per processos

El càlcul de costos per processos és un mètode que té per objec-
tiu la planificació, el control i la imputació dels costos de les
àrees indirectes d’empreses industrials (p. ex. aprovisionament,
logística, àrea comercial, comptabilitat, etc.), els costos de totes
les activitats administratives i logístiques d’empreses comercials
i de serveis; i els costos de les àrees administratives de bancs i
companyies asseguradores, així com d’organismes públics.

METODOLOGIA

En un primer pas es defineixen les activitats o els processos de
les àrees indirectes i es valoren els recursos que cadascuna d’e-
lles utilitza mitjançant l’assignació dels corresponents costos
de cada centre de cost. Els denominats Cost Drivers (inductors
de costos) permeten identificar els factors que influeixen en la
modificació dels costos. En un segon cas, i en cas que existei-
xin relacions de causa-efecte, els costos poden assignar-se a
productes, comandes, clients o segments del mercat, amb la
finalitat de determinar el seu resultat. 

APLICACIÓ A LA GESTIÓ DE PROCESSOS

La determinació dels costos per processos crea transparència, en
el sentit que permet determinar per a quins processos s’utilitzen
quins recursos i quins costos. En la majoria dels casos, els objec-
tius permeten detectar ràpidament els punts febles amb la finali-
tat d’iniciar mesures d’optimització. El mètode del Target Costing
(cost objectiu) amb els seus costos teòrics dictats pel mercat per a
determinats processos condueix a actuacions de millora. 

En el procés de control pressupostari, al comparar entre valors
previstos i valors reals cal tenir en compte que la possibilitat de
modificació a curt termini dels costos en les àrees de despeses
generals és molt limitada a causa del seu caràcter de costos
fixos. Per aquest motiu, no considerem necessari realitzar
mensualment comparacions entre previsió i realitat a nivell de
processos. En la nostra opinió, són suficients les anàlisis
anuals, ja que la infrautilització de la capacitat o la sobreutilit-
zació aporten informació important per a la planificació de la
capacitat i els costos de l’any següent.

APLICACIÓ AL CÀLCUL DE COSTOS DE PRODUCTE

La inclusió dels costos dels processos és especialment important
per a aquelles empreses, els productes de les quals o comandes
no siguin homogenis. Al completar la planificació dels costos de
producció amb els costos dels processos, poden assignar-se al
producte els processos, per exemple, d’aprovisionament, con-
trol de fabricació i logística segons quin sigui el seu origen. 

La inclusió dels processos es porta a terme a tots els nivells de
càlcul de costos o planificació de necessitats de material, des
dels components d’aprovisionament extern, passant per les
peces pròpies de l’empresa i els grups de components fins el
producte final. Poden formular-se enunciats sobre els costos
“complets”, inclosos els recursos utilitzats de l’àrea de despe-
ses generals, en tots els nivells de l’escandall de materials (des
de les peces d’aprovisionament extern fins el producte final).
Això serveix de base per a prendre distints tipus de decisions,
per exemple, la decisió de fabricar o comprar en relació amb
peces pròpies o grups de components. 

APLICACIÓ AL CÀLCUL DEL MARGE DE COBERTURA

Si en el càlcul del marge de cobertura es tenen en compte els
costos de processos, els resultats seran molts més detallats i
proporcionaran més informació. En els càlculs de marge de
cobertura tradicionals, els costos fixos s’assignen per nivells,
per exemple, a grups de productes, àrees i a la totalitat de
l’empresa. Els centres de cost (p. ex. els costos fixos de la plan-
ta de producció per al grup de productes A o els costos de la
sucursal de vendes Z) s’assignen als productes o regions amb
els quals mantenen un nexe causal. Per poder realitzar un càl-
cul del marge de cobertura per a un client, cal conèixer els
costos de tots els processos relacionats amb aquest client (ges-
tió de comandes de clients, suport al client, etc.). 

Els càlculs del marge de cobertura específics per a productes
o clients faciliten, per exemple, la presa de decisions sobre l’e-
liminació de productes i la segmentació de clients, sobre els
conceptes de suport al mercat i al client en relació amb la ges-
tió de relacions amb els clients (CRM) i, finalment, sobre la
política de preus, descomptes i comissions. 

CONCLUSIONS 

Amb aquest sistema de costos es poden evitar els efectes
negatius del costos complets si:
– es representen mitjançant costos per processos únicament

aquelles àrees en les quals es realitzen principalment tasques
repetitives,

– s’imputen només els recursos que siguin necessaris per a l’e-
xecució dels processos i no assignar als processos cap tasca
de suport ni projectes, 

– s’imputen als productes o als segments del compte de resul-
tats (p. ex. clients) únicament els processos que s’hagin exe-
cutat en aquest àmbit. La resta de processos (p. ex. realitzar
informes mensuals) es consideren despeses generals des del
punt de vista de l’objecte de cost,

– s’utilitzen costos planificats durant tot l’any. 

Alfonso Requena, 
Consultor de Horwath & Partners 

Obsequi del llibre en català sobre les Normes
Internacionals de Comptabilitat (728 pàgines)

La Comissió de Comptabilitat
del Col·legi d’Economistes
amb la col·laboració de l’AC-
CID pretén donar servei als
col·legiats interessats en la
comptabilitat. En aquests sen-
tit, els col·legiats que s’han
inscrit a l’ACCID (recordeu
que la inscripció és gratuïta
per als col·legiats) podran
recollir al Col·legi (tant a la seu
de Barcelona, com a les altres

seus del Col·legi) un exemplar gratuït del llibre “Nor-
mes Internacionals de Comptabilitat”. 



El present article recull les nombroses consultes formulades al
Col·legi d’Economistes de Catalunya en relació aquest tema i
detalla les qüestions principals de les relacions jurídiques que
uneixen l’empresa amb els seus administradors.
Especialment s’analitza la concurrència que es pot donar entre
els contractes d’alta direcció i el nomenament com adminis-
trador de la societat.
El contracte d’alta direcció és un contracte de naturalesa labo-
ral específicament pensat per aquells professionals que desen-
volupen tasques directives. En canvi, els administradors de la
societat estan obligats a mantenir una relació mercantil –no
laboral– amb l’empresa, formalitzant la seva relació per mitjà
d’un contracte de prestació de serveis.
Les diferències, aparentment evidents d’aquests dos models,
poden suposar un problema quan l’alt càrrec d’una empresa
és –alhora– administrador de la societat.

CONCURRÈNCIA DE FUNCIONS I ÚNICA RELACIÓ JURÍDICA

Es troben en concurrència de funcions tots aquells professionals
que desenvolupen –en el mateix moment i per a la mateixa empre-
sa– funcions d’alt directiu i funcions d’administrador de la societat.
En els darrers anys, la jurisprudència ha manifestat la seva
tendència d’incompatibilitzar la realització d’activitats d’alta
direcció amb les dels consellers o membres dels òrgans d’ad-
ministració de la societat.
Així doncs, es planteja la qüestió de quina de les dues rela-
cions jurídiques ha de prevaldre: si la relació mercantil o la
relació laboral.

PREVALENÇA DE LA RELACIÓ MERCANTIL

Les societats mercantils necessiten valer-se d’un òrgan execu-
tiu i representatiu alhora, que dugui a terme la gestió quoti-
diana de la societat. Aquests òrgans socials són persones
físiques que realitzen les activitats de direcció, gestió, admi-
nistració i representació de les companyies mercantils. 
És incorrecte entendre que aquests òrgans s’han de limitar a
dur a terme funcions merament consultives o d’orientació; al
contrari, els competeix l’actuació directa i executiva, l’exercici
de la gestió, la direcció i representació de la companyia. Per
tant, totes aquestes actuacions comporten la realització de
tasques pròpies de la condició d’administradors de la societat,
i encaixen plenament en l’acompliment del càrrec de conseller
o membre dels òrgans d’administració de les empreses. 
Conseqüentment, aquestes persones que formen els òrgans
socials, estan unides a la companyia per un vincle d’indubtable
naturalesa societària mercantil, i no de caràcter laboral,
essent incompatible mantenir les dues relacions al mateix temps.

EFECTES DE LA DECLARACIÓ D’INCOMPATIBILITAT

La declaració d’incompatibilitat entre ambdues figures i la pre-
valença de la qualificació com a càrrec mercantil del suposat
alt directiu, implica les següents conseqüències:
– La incompetència de l’ordre jurisdiccional social per resoldre

els conflictes que sorgeixin entre les parts i, per tant, la seva
remissió a la jurisdicció civil.

– La retribució percebuda no es considera salari, sinó que la
retribució serà en concepte de retribució de l’administrador,
la qual cosa, té efectes quant a que:

– S’ha d’ajustar als requisits fixats en la normativa mercantil,
en particular en el concernent a la seva necessària fixació als
estatuts de la societat,

– La retenció corresponent a l’IRPF és la prevista pels administra-
dors i no la corresponent als treballadors per compte d’altri.

– L’extinció de la relació jurídica es produeix mitjançant la
revocació del càrrec, respectant únicament les previsions
contingudes en la normativa mercantil, sense que l’esmen-
tada cessació impliqui necessàriament l’obligació per a la
societat d’abonar cap indemnització.

INFORMES OLIVENCIA I ALDAMA

La postura fixada jurisprudencialment comporta unes exigèn-
cies concretes per a les empreses. 
En relació a la remuneració dels consellers i alts directius de les
empreses, les exigències legals les trobem en forma de recoma-
nacions, principalment emeses en els informes “Olivencia” i
“Aldama”. Els informes poden ser consultats a la pàgina web
de la Comissió Nacional del Mercat de valors (www.CNMV.es).
Es destaquen les següents:
– La quantia de la remuneració percebuda per cada conseller s’hau-

ria de recollir en la memòria anual, desglossant aquesta remunera-
ció en tots els conceptes, incloent el lliurament o l’assignació
d’accions, opcions sobre accions, etc., que requeriran aprovació de
la junta. Respecte dels consellers executius, es pot separar la remu-
neració que els correspon com a consellers, que ha d’anar en la
memòria anual de manera individualitzada, de la que els correspon
en la seva qualitat de directius de la societat, que es comprèn, sense
menció individualitzada, dins de la remuneració de l’alta direcció.

– La remuneració i el cost total de l’alta direcció (comitè de
direcció o similar), junt amb el número i identificació dels
càrrecs que el componen, s’ha d’incloure, conjuntament, a
l’informe anual, desglossant els conceptes a què correspo-
nen: salari en metàl·lic i en espècie, opcions sobre accions,
bonus, fons de pensions, provisions per indemnitzacions i
altres compensacions que poguessin existir.

– L’establiment de clàusules de garantia o de blindatge,
per a casos d’acomiadament o canvis de control, a favor dels
components de l’alta direcció de les societats, ha de ser
aprovat pel consell d’administració. Una vegada aprovada
pel consell la quantia de la indemnització pactada, quan el
seu import excedeixi de dos anys del salari acordat, l’excés
ha de ser provisionat en el balanç del mateix exercici en el
qual s’aprovi, constant el seu import separadament.
En aquest sentit s’ha manifestat la jurisprudència sobre el cobra-
ment de les indemnitzacions pactades als contractes d’alta direc-
ció, i reclamades davant de la jurisdicció civil, essent especialment
important la Sentència del TS de 04/06/1996 (Cas Huarte).

CONCLUSIÓ

És un supòsit freqüent que una mateixa persona sigui
administrador de la societat i realitzi tasques d’alt
directiu, plantejant-se la qüestió si la relació jurídica
amb l’empresa també ha de ser doble.
La jurisprudència –laboral i civil– ha perfilat la qüestió
afirmant que la duplicitat de funcions dins l’empresa no
comporta una duplicitat de relacions jurídiques, havent
de prevaldre la relació mercantil per sobre la laboral. 
L’afirmació de la relació mercantil comporta uns efec-
tes mercantils, laborals i fiscals que milloraran la pròpia
seguretat jurídica i la de l’empresa.

Enric Fort
Millet Guillén Bécares
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LA WEB DEL COL·LEGI

Com obtenir els codis personals d’accés a l’Àrea Privada
de la web del Col·legi

Com ja sabeu, fa una mica més d’un any, es va millorar l’ac-
cés a l’àrea privada de la web del Col·legi assignant a cada
col·legiat uns codis totalment personalitzats.

Acostuma a passar que moltes vegades ens oblidem d’aquest
tipus de codis. Així, per recuperar-los, la web del Col·legi incor-
pora una utilitat accessible des de la part superior dreta de la
pàgina principal. Clicant al botó “HAS OBLIDAT EL PASS-
WORD?” accedireu a un petit formulari on heu de fer constar el
vostre número de col·legiat i el vostre primer cognom. Automà-
ticament, el sistema us enviarà un correu electrònic amb els vos-
tres codis personals. En cas que el Col·legi no disposi del vostre
correu electrònic, el sistema us mostrarà un missatge indicant-
vos de quina manera podeu demanar els vostres codis personals.
Per tant, és important que el Col·legi disposi de la vostra
adreça electrònica, no només perquè poguem comunicar-vos
per aquest mitjà les activitats organitzades sinó també perquè
aquesta utilitat sigui totalment operativa. Recordeu que ens
podeu facilitar el vostre correu-e enviant-nos un missatge a
l’adreça cec@coleconomistes.com.

MÓN INTERNET

Les quaranta empreses més modèliques, segons Wired

La revista Wired ha publicat a finals del passat mes de maig, la llista
anual Wired 40, que enumera les quaranta empreses més impor-
tants i decisives del moment, principalment dels sectors de la tecno-
logia i d’internet. Per Wired, les quaranta firmes incloses en la llista
‘han demostrat un domini poc habitual de la tecnologia, la innova-
ció, la globalitat, la comunicació en xarxa i la visió estratègica’, ele-
ments essencials per a ‘sobreviure en l’era de la informació’.
Enguany els editors de la revista han volgut destacar que el món dels
negocis mundials es va rejovenint. N’és un exemple que tres de les
cinc companyies que obren la llista es van fundar la dècada anterior,
i un terç tenen menys de vint anys. Probablement no sorprendrà a
ningú que el cercador Google encapçali el rànquing, seguit de la
ciberllibreria Amazon i del fabricant d’ordinadors Apple.

Més informació a: 
http://www.wired.com/wired/archive/12.06/wired40.html

NOVETATS ALS SERVEIS DE BANDA AMPLA (ADSL) 

Telefónica, l’operadora dominant, ha anunciat que duplicarà aviat
la velocitat del seu servei d’ADSL sense apujar tarifes. Això signi-
fica, sobre el paper, que els clients que ara mateix paguen 39
euros per la línia de 256 Kbps passaran a tenir el doble de capa-
citat de baixada. I els que tenen contractades línies de 512 Kbps
arribaran fins als 1.024 (1 Mb). D’altra banda, “Ya.com” ha anun-
ciat la voluntat d’oferir serveis de banda ampla a través de satèl·lit
en col·laboració amb SES Astra. Si es confirmen les previsions, el
servei podria entrar en funcionament aquest juliol i s’hi podria
accedir des de qualsevol punt de la península per menys de 17
euros mensuals. La velocitat de descàrrega, segons la companyia,
oscil·larà entre els 256 Kbps i els 768 Kbps, mentre que la de
pujada serà la que permeti la línia telefònica que l’usuari tingui.

NOVETATS INFORMÀTIQUES EN CATALÀ

Càtix, un sistema operatiu lliure, en català

Fa pocs dies que s’ha presentat en societat Càtix
(www.catix.org) un nou sistema operatiu basat en el pro-
gramari lliure, en català. 

Aquesta nova plataforma consisteix en un paquet informàtic
complet que inclou un sistema operatiu (basat en el Biadix, la
distribució de Knoppix desenvolupada pels professors Antoni
Mirabete i Eugeni Alonso) i més d’un miler d’aplicacions en
català dissenyades segons els paràmetres del programari lliu-
re. Totes les aplicacions són gratuïtes, d’ús lliure i sense llicèn-
cia, aptes per a ciutadans i empreses. A més, Càtix no
necessita instal·lació, perquè es pot engegar des de qualsevol
lector de CD-rom d’un ordinador.

SEGURETAT

El mes de maig, el mes amb més atacs de virus de la història

El mes de maig de 2004 ha estat un dels més sinistres pel que
fa a virus que han circulat per la xarxa, tal com s’explica en un
article de la revista científica New Scientist. Durant aquest mes
es van detectar 959 virus, la xifra més alta des de desembre del
2001, segons dades de la companyia de seguretat Sophos. El
maig ha estat definit pel sector d’internet com un ‘red letter
month’, per la virulència dels virus que han aparegut, entre els
quals hi ha el Sasser i el Netsky. Els experts coincideixen a dir
que, més que l’alt nombre de virus que circulen, el pitjor de tot
és el seu alt grau de destrucció, perquè colapsen xarxes, aturen
l’activitat dels ordinadors i alguns són capaços de robar les
dades bancàries dels internautes. L’increment del nombre de
virus i la seva creixent sofisticació és a causa de dos factors
combinats, segons els venedors de programari antivirus: d’una
banda, la creixent utilització de la banda ampla com a via d’ac-
cés a internet, ja que aquest sistema dóna més facilitats als virus
per atacar. I de l’altra, el fet que els dissenyadors de virus puguin
estar aprenent els uns dels altres les tècniques utilitzades.
Podeu llegir l’article publicat per New Scientist en aquesta adreça: 
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99995073

Departament d’Informàtica 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Quadern de navegació 
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La incorporació de les partides socioambientals al sistema econò-
mic és un fet ineludible per fer-lo funcional i per permetre un
model territorial, social i ambiental eficient. No es tracta d’incor-
porar beneficis i costos nous sinó de comptabilitzar-ne d’existents
i redistribuir-los, tot maximitzant els primers i minimitzant els
segons. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle en són un bon
exemple. Sala i Martin, que qüestiona l’aplicació del Protocol de
Kioto, escrivia: els bons economistes, de vegades, s’equivoquen
(La Vanguardia 17/05/2004). Aquesta afirmació feta per un bon
economista referint-se a un altre bon economista, com a biòleg,
m’ha tranquil·litzat enormement, per bé que estava feta en un
altre context. En les línies que segueixen voldria exposar el greu
error que suposa, des del meu punt de vista, no incorporar les
partides socioambientals al balanç econòmic, centrant-me en les
emissions de gasos.
L’objectiu central de Kioto, és el canvi del model energètic millo-
rant-ne l’eficiència. Una opció francament desitjable des del punt
de vista econòmic, ambiental i social. En aquesta línia, és interes-
sant recordar que al 2003, mentre el PIB espanyol s’incrementà
un 2,8%, el consum energètic s’incrementà un 5,7%. Sembla
que té molt de sentit econòmic millorar la nostra competitivitat,
millorant l’eficiència energètica i, de pas, reduir les emissions de
CO2. En definitiva, entenc que el sistema econòmic no és autista
ni autocontingut i ja és hora de començar a comptar amb els cos-
tos i beneficis territorials, ambientals i socials. 
Així, les mesures proposades no són cap taxa ni cap impost, sinó
clarament un incentiu fiscal per a les empreses que menys eme-
ten. És per això mateix que no totes les empreses afectades fan
escarafalls. Algunes, com ara Iberdrola, que té un mix de genera-
ció que encaixa amb els paràmetres de Kioto, en surt beneficia-
da. Per tant, l’aplicació del Protocol servirà per diversificar el
mercat; per l’aparició de nous operadors; pel reposicionament
dels que s’han anticipat; i per trencar l’actual oligopoli. No hi veig
cap contravenció dels principis liberals.
Així, la integració de les partides socioambientals no és especial-
ment cara pel sistema econòmic. Ben al contrari, si ho fem bé. Això
sí, cal una visió sistèmica que superi els paradigmes neoclàssics pels
quals el sistema econòmic és independent del sistema físic i biòtic. 
En un estudi recent de la Direcció General de Ports i Transports es
fixa el cost de la congestió viària a Catalunya en 4.774 milions
d’euros anuals. És del tot racional modificar el model de mobilitat
de manera que ens estalviem aquests costos; reduïm el consum i
la dependència energètica; millorem la qualitat de vida i la salut;
i, de pas, disminuïm les emissions de CO2. Els empresaris més
alarmats per l’aplicació de Kioto xifren el cost de l’aplicació a
Espanya en 1.000 milions d’euros, una xifra ben assumible si la
comparem amb l’anterior.
Si jo afirmés categòricament que l’increment o reducció de
només el 0,5% del tipus d’interès és irrellevant seria titllat –com
a mínim, i amb raó– d’ignorant. Aquesta aparentment insignifi-
cant variació desencadena tot un conjunt de processos de molta
diversa naturalesa i efectes econòmics ben evidents. L’experiència
empírica amb base teòrica permet afirmar que es tracta d’una
mesura que incideix en el sistema econòmic, que és complex i no
lineal i, per tant, impredible. Com el clima, per cert. Això no obs-
tant, no ens tremola la mà per aplicar determinades mesures per-
què sabem que són útils en un moment donat. 
Amb la temperatura mitjana de la Terra passa el mateix. És cert que
els objectius de Kioto són ben poc ambiciosos: una reducció del
5,2% de les emissions mundials per assolir un descens de 0,4ºC de
temperatura mitjana. El que és realment insuficient és el percentat-
ge de reducció de les emissions perquè 0,4ºC no és pas una xifra
modesta. Per posar un exemple, un increment mitjà de la tempe-
ratura de 0,95ºC en cent anys a Europa ha provocat una recessió

del 30% dels glaciars alpins i s’ha perdut el 50% de la massa de
neu entre 1850 i 1970. L’objectiu del Protocol de Kioto és reduir a
la meitat aquest increment, en 8 anys. Si aquest objectiu tingués
per motivació bàsica servar la memòria de l’il·lustre alpinista Gaston
Rébuffat, potser si que en faríem un gra massa d’invertir 30.000
milions d’euros anuals a Europa. Per contra, els efectes d’aquesta
lleugera disminució són extraordinàriament rellevants.
La cadena d’esdeveniments que es deriven de mantenir el ritme
actual, com ara posar en risc la viabilitat del poblament i la indústria
de les valls del Rhin i del Danubi, el turisme i la disponibilitat d’aigua
a la conca mediterrània i tants d’altres factors econòmicament –i
ambientalment– significatius, fan que el compromís sigui no només
recomanable sinó imprescindible. Per molt poc que ens convencin
les cada dia més aclaparadores evidències científiques del canvi
climàtic i els seus efectes. Si a més considerem els costos actuals del
canvi climàtic que l’Agència Europea del Medi Ambient ha fixat en
10.000 milions d’euros anuals, encara sembla més necessari. 
L’anticipació ha estat sempre una característica dels emprenedors,
en canvi, confiar cegament en una eventual capacitat futura de la
tecnologia és un autèntic brindis al sol sense fonament. Transfe-
rir el problema al futur és una irresponsabilitat i, de pas, una molt
mala política de supervivència. L’avanç tecnològic és segur. Però,
posem-nos-hi a treballar i, quan en tinguem els mateixos indicis
que tenim avui sobre el canvi climàtic, en tornem a parlar. 
Portugal, Grècia i Espanya –no precisament la primera divisió de la
competitivitat– són els països actualment més allunyats dels seus
compromisos de Kioto. Per la seva banda, Alemanya, Suècia i Regne
Unit, van per davant. Probablement van negociar millor, però ningú
els pot titllar de perversos, antiliberals, dogmàtics o fonamentalistes. 
No és ociós recordar que el Protocol de Kioto ha estat lliure-
ment signat pels governs de 111 països. Certament, un Tractat
Internacional és denunciable o es pot incomplir –no seria pas
el primer ni l’últim–. Però el fet és que no es tracta d’una dèria
d’uns quants eixelebrats sinó d’un compromís signat per repre-
sentats legítims i escollits democràticament –com a mínim a
Europa–. A Espanya, sota el govern del PP, l’adhesió va ser
aprovada per unanimitat al Congrés (11/04/2002). Així que, no
seria convenient començar a dissenyar les millors fórmules
econòmiques –integrades amb fórmules ambientals, territo-
rials, tecnològiques i socials– per abordar aquest procés de
millora de la competitivitat, en comptes de contemporitzar?.
Voldria acabar amb una demanda –que crec que és pertinent de
fer en aquesta revista–: Cal avançar molt més ràpid en la cons-
trucció d’una nova teoria econòmica per als nous paradigmes de
la societat del coneixement i la perspectiva sostenibilista. Estem
encara orfes d’un model econòmic adequat que, per lògica,
haurà d’integrar, com a mínim, les partides ambientals.

Frederic Ximeno, 
Biòleg. Cap de projectes, ERF, SL 

La Comissió us informa que la reunió programada per
el 7 de juliol, on voliem tractar la proposta per part de
tots els temes més interessants actuals i de confeccionar
una bibliografia bàsica dels temes mediambientals i de
sostenibilitat, s’ha ajornat per a la 2a quinzena de
setembre. Ja us convocarem per mail com sempre. Pel
bon desenvolupament del treball “Disseny d’indicadors
econòmics de sostenibilitat” es varen fer dues sessions,
amb la participació del Sr. Joaquim Saurina, autor del
llibre “Banca y desarrollo sostenible” de KPMG i de la
Sra. Mar Isla, directora de l’Escola Universitària del
Maresme a les quals estàveu convidats, la tercera serà
la 1a quinzena de setembre, ja us avisarem.

Canvi climàtic: els bons economistes, de vegades, s’equivoquen
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IMPOSTOS DIRECTES
El primer capítol, dedicat als impostos directes, conté dues
normes referides a l’Impost sobre Renda de les Persones Físi-
ques i a l’Impost sobre el Patrimoni, respectivament.

IMPOST SOBRE LA RENDA
Quan a l’Impost sobre la Renda s’estableix una nova deduc-
ció en el tram autonòmic de la quota per aquells contri-
buents que hagin esdevingut vidus o vídues durant el
2004. La deducció aplicable serà de 150 euros. Aquesta
deducció serà aplicable en la declaració corresponent a l’exer-
cici en què el contribuent esdevé vidu o vídua, i en els dos
exercicis immediatament posteriors.
Però si el contribuent té a càrrec un o més descendents que,
de conformitat amb l’article 43 del RD Legislatiu 3/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’IRPF,
computin als efectes d’aplicar el mínim per descendents, la
deducció serà de 300 euros. Aquesta deducció serà aplicable
en la declaració corresponent a l’exercici en què el contribuent
esdevé vidu o vídua, i en els dos exercicis immediatament pos-
teriors, sempre que els descendents mantinguin els requisits
per poder aplicar el mínim esmentat.
ATENCIÓ: La Disposició transitòria Primera del Projecte de Llei
que comentem estableix que els contribuents que hagin esde-
vingut vidus durant els anys 2002 i 2003 podran aplicar la
deducció per viduïtat, amb els mateixos requisits i condicions
esmentats, en relació amb els exercicis següents:
1) En el cas que el contribuent hagi esdevingut vidu o vídua

durant l’any 2002, la deducció només serà aplicable en la
declaració liquidació de l’exercici 2004.

2) En el cas que el contribuent hagi esdevingut vidu o vídua
durant l’any 2003, la deducció només serà, aplicable en la
declaració-liquidació dels exercicis 2004 i 2005.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Pel que fa a l’Impost sobre el Patrimoni s’introdueix una
bonificació respecte dels anomenats patrimonis especial-
ment protegits de contribuents amb disminució. Aquesta
institució ha estat creada per la Llei estatal 41/2004, de 18
novembre, de protecció patrimonial de les persones amb dis-
minució.
Els béns o drets de contingut econòmic que formin part del
patrimoni especialment protegit del contribuent constituït a
l’empara d’aquesta Llei 41/2004, gaudiran d’una bonificació
del 99 per 100 en la part de la quota que proporcionalment
correspongui als béns o drets esmentats.

IMPOSTOS INDIRECTES
El capítol segon fa referència als impostos indirectes

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
En relació a aquest impost, es concreten els tipus de gravamen
per Actes Jurídics Documentats dels documents notarials, amb
els percentatges següents:

a) El 0,1 per 100 en el cas de documents d’adquisició d’habi-
tatges declarats protegits, i també els dels préstecs hipote-
caris atorgats per adquirir-los.

b) L’1,5 per 100, en el cas de documents en què s’hagi renun-
ciat a l’exempció en l’IVA conforme el que disposa l’article
20.2 de la Llei de l’IVA.

c) El 0,3 per 100 quan es tracti de documents notarials que for-
malitzin la constitució i modificació de drets reals a favor d’una
Societat de Garantia Recíproca amb domicili social a Catalunya.

d) Els altres documents tributen a l’1 per 100.

IMPOST SOBRE LES VENDES MINORISTES DE DETERMINATS
HIDROCARBURS
Tal com ja s’havia anunciat en els mitjans de comunicació s’es-
tableixen els tipus de gravamen autonòmic sobre les vendes
minoristes de determinats hidrocarburs. El motiu difós per jus-
tificar l’augment del preu dels carburants és per paliar el dèfi-
cit de la sanitat catalana.

TRIBUTS PROPIS
Dins del capítol tercer s’han agrupat les normes sobre tributs
propis, el que es divideix en dues seccions. En la secció prime-
ra, dedicada al gravamen de protecció civil, es modifica la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, incre-
mentant, d’una banda, els tipus impositius amb efectes a
partir de l’1 de gener de 2005 i, d’una altra, s’actualitza
l’escala de quanties màximes a ingressar per part dels contri-
buents determinada en funció de la seva facturació.
La secció segona està dedicada a les taxes que gestiona
cadascun dels Departaments de la Generalitat.

ALTRES NORMES TRIBUTÀRIES
El capítol IV, i darrer, dedicat a les mesures fiscals, recull altres
normes tributàries.
Estructurat en dues seccions, en la primera, i dins l’àmbit de la
gestió tributària, s’estableix l’obligació dels notaris de reme-
tre telemàticament a l’Administració els documents auto-
ritzats que tinguin transcendència tributària. La secció
segona regula els pagaments derivats de la gestió tributària.

MESURES ADMINISTRATIVES
El títol II de la Llei inclou les mesures administratives i es divideix
en cinc capítols. Fan referència a les finances, la contractació i el
patrimoni de la Generalitat. El capítol V finalitza amb una sèrie
de mesures que fan referència, a la normativa reguladora de les
fundacions, per tal de dotar de caràcter públic a determinada
documentació econòmica i, a la normativa reguladora de les
cooperatives establint una ampliació del termini per adaptar
els seus estatuts socials a la seva normativa especifica.
Per últim, i dintre de les disposicions addicionals, destaquem que,
la primera conté un mandat al Govern de la Generalitat perquè, en
el termini de sis mesos, presenti al Parlament de Catalunya un pro-
jecte de Llei de regulació de l’Impost sobre Successions i Donacions.

Ricard Viña
Economista, assessor fiscal del Col·legi

Projecte de Llei de mesures fiscals i administratives d’acompanyament 
a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2004
Segurament quan aquesta revista arribi a les vostres mans ja s’haurà aprovat en el Parlament de Catalunya la Llei de
mesures fiscals que acompanya la Llei de Pressupostos i, per tant, és possible que hi hagin canvis en el text definitiu
que s’aprovi en relació al que tot seguit comentem.
La Llei de mesures fiscals i administratives s’estructura en dos títols: un primer dedicat a les mesures fiscals i, el segon,
a les mesures administratives, amb un total de 58 articles, als quals cal afegir les corresponents disposicions addicio-
nals, transitòries, derogatòria i finals, que la completen.





Els objectius de l’auditoria en el sector local

Quins són els objectius de l’auditoria en el sector local? Si ens
remetem al sector privat, l’objectiu d’una auditoria financera
és emetre una opinió raonada sobre si els estats comptables
analitzats reflecteixen fidelment la realitat econòmicopatrimo-
nial i el resultat de les operacions d’acord amb els principis de
comptabilitat generalment acceptats.

Amb tot, en el món públic, de fer-se una auditoria poden per-
seguir-se objectius addicional a més de l’esmentat. General-
ment, per als que encarreguen l’auditoria i per a tercers
interessats en el resultat d’aquesta l’obtenció d’una seguretat
raonable sobre la bondat dels estats financers públics és només
una de les finalitats, moltes vegades no és la més important.
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Si anem a les normes d’auditoria del sector públic observarem
que diferencien bàsicament els següents tipus d’auditoria en
l’àmbit públic (alguns d’ells podrien considerar-se aplicables a
l’àmbit privat, però la regulació legal en aquell es refereix
exclusivament a l’auditoria de caràcter financer):
1. L’auditoria financera, que pretén "obtenir una seguretat

raonable respecte de si la comptabilitat en general, i els
comptes anuals i altres estats financers, expressen fidel-
ment el resultat de la gestió i la seva adequada realitat
patrimonial, d’acord amb les normes i els principis general-
ment acceptats".

2. L’auditoria de compliment o legalitat, que "tracta de verifi-
car que els actes, operacions i procediments de gestió
s’han desenvolupat de conformitat amb les normes, dispo-
sicions i directrius que siguin d’aplicació", i

3. L’auditoria operativa, que "constitueix un examen sistemà-
tic i objectiu a fi de proporcionar una valoració indepen-
dent de les operacions d’una organització, un programa,
una activitat o una funció pública, amb la finalitat d’avaluar
el nivell d’eficàcia, eficiència i economia assolit per aquesta
en la utilització dels recursos disponibles, detectar les seves
possibles deficiències i proposar a la direcció les recomana-
cions oportunes en ordre a la correcció d’aquelles, d’acord
amb els principis generals de la bona gestió, i facilitar la
presa de decisions a les persones amb responsabilitat de
vigilància o capacitat d’emprendre accions correctives".

L’auditoria pot també ser una auditoria de regularitat, que
consisteix en fer simultàniament una auditoria financera i una
auditoria de legalitat. O una auditoria integrada, que inclourà
diversos objectius anteriorment assenyalats. Tanmateix l’ob-
jectiu de l’auditoria pot ser limitat, a un àmbit de gestió, un
programa concret, etc.

Per tant, el primer que ha de fer l’auditor del sector local és
establir amb claretat l’objectiu de l’auditoria a fer, de manera
que pugui planificar adequadament el treball a realitzar per
aconseguir la finalitat prevista.

Rarament l’objectiu de l’auditoria és purament financer (com
ho és en el sector privat), i és molt habitual la realització d’au-
ditories de regularitat, atesa la gran importància que el princi-
pi de legalitat té en l’àmbit públic, i atès el fet que els gestors
públics responen personalment de la seva gestió.

A qui encarreguen auditories en l’àmbit públic no els interes-
sa únicament obtenir un dictamen extern i independent
sobre la fidelitat dels comptes i sobre l’acompliment de la
legalitat, sinó també obtenir ajuda pràctica per millorar els
procediments aplicats i corregir els incompliment de legislació
detectats. Per això és important que l’auditor en el sector
local pugui fer recomanacions constructives de cara a millo-
rar els procediments de control intern de l’entitat. Aquests
suggeriments, en la meva opinió, no han de limitar-se a reco-
manar merament el seguiment de les normes en funció dels
incompliments detectats (sense perjudici que l’auditor hagi
de posar de manifests aquests incompliments), sinó que han
de formular-se tot seleccionant les millors alternatives entre
les disponibles per establir una millora constructiva, i consi-
derar els recursos de què disposa o pot disposar l’entitat
auditada.

En l’àmbit privat, els primers anys després de la publicació de
la Llei d’auditoria, quan es va establir l’obligatorietat de l’audi-
toria de comptes anuals per a les societats que acomplissin
determinats requisits, molts dels usuaris es van trobar "defrau-
dats" pel resultat de les auditories: es produia allò que els estu-
diosos han anomenat "gap" d’expectatives, és a dir, el resultat
de l’auditoria no responia a allò que determinats usuaris de la
informació financera esperaven. Aquest "gap" s’ha reduït amb
el temps segons els destinataris de la informació (accionistes,
entitats financeres, proveïdors, inversors potencials, etc.) han
valorat amb precisió el significat de l’existència d’un informe
d’auditoria independent. Atesa la manca d’obligatorietat,
actualment, d’auditories en el sector local (fins i tot quan en el
Tribunal de Comptes i els Òrgans de Constrol Extern autonò-
mics fan auditories específiques de les entitats locals el percen-
tatge d’aquestes que són fiscalitzades externament és, amb
alguna excepció, pràcticament testimonial), és d’esperar que
en ocasions es produeixi una diferència entre allò que l’auditat
espera i el resultat efectiu de l’auditoria.

Sobre la base de l’anterior, els auditors hem d’establir amb cla-
retat l’objectiu i l’abast del treball a fer, amb la finalitat de res-
pondre adequadament a les expectatives dels nostres clients
públics. 

José M. Gredilla
Economista i soci ATD Auditores Sector Públic

Tipus d’auditoria

Auditoria
financera

Auditoria
de compliment

Auditoria d’economia
i eficiència

Auditoria
de programes

Auditoria de sistemes 
i procediments

Auditoria de regularitat Auditoria operativa



En el mes d’abril la Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya va decidir fer una reflexió sobre la temà-
tica de les deslocalitzacions empresarials a Catalunya, dins el
marc del Conveni establert amb la Secretaria General d’In-
dústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest
objectiu es va acordar realitzar una enquesta entre els
col·legiats que integren la Comissió d’Economia Industrial,
Localització i Innovació (CEIL) i, paral·lelament, dur a terme
una reunió de treball entre col·legiats que són empresaris.
Com a resultat d’aquests treballs, s’ha arribat a una sèrie de
conclusions que serviran per elaborar un document de refle-
xió sobre la qüestió, que es farà públic després de l’estiu.
Algunes de les conclusions assolides són les següents:

– Les deslocalitzacions són inevitables i irreversibles, i intrín-
seques a qualsevol economia dinàmica i desenvolupada.
Catalunya no escapa a aquest fenomen en la mesura que
s’insereix en el marc del procés de globalització dels mer-
cats i de la producció.

– La societat catalana no té la suficient consciència de l’a-
bast del fenomen de les deslocalitzacions, ni compta amb
els instruments d’actuació oportuns.

– Malgrat l’anterior, cal desdramatitzar les deslocalitzacions
que s’estan produïnt i que es produiran en el futur. No es
tracta d’un fenomen massiu i, en alguns casos, els proces-
sos no són necessàriament nefastos des del punt de vista
econòmic. A més, això s’inserta dins d’un marc internacio-
nal en què altres països, com els Estats Units, Alemanya,
Gran Bretanya i França, també estan patint amb força el
seus efectes. 

– En els propers mesos no es pot esperar una reducció dels
processos de deslocalització que s’estan produïnt a Cata-
lunya, sinó més aviat que s’estabilitzin/augmentin. Els sec-
tors que es veuran més afectats per les noves
deslocalitzacions són l’automoció, el tèxtil i confecció, i l’e-
lectrònica de consum. No obstant això, hem de tenir pre-
sent que aquest fenomen també pot afectar les activitats
de serveis i els llocs de treball d’alta qualificació.

– Els principals factors que expliquen els processos de deslo-
calització que registra Catalunya són la globalització de les
activitat productives, els alts costos laborals del Principat i
la recent ampliació de la Unió Europea, tal i com apunten
el 81,8%, el 77,3% i el 72,7% dels col·legiats de la CEIL
que ha contestat l’enquesta que s’ha realitzat. Altres fac-
tors són la rigidessa de la legislació laboral espanyola i el
procés de liberalització del comerç internacional, assenya-
lats per un 47,6%.

– Tanmateix, darrera dels processos de deslocalització s’amaga
un problema de fons d’especial gravetat i trascendència,
com és la important pèrdua de competitivitat que ha palesat

en els darrers anys l’economia catalana, fruit de problemes
relacionats amb l’entorn econòmic i amb el teixit empresa-
rial. Això es constata, sobretot, front els països de l’est d’Eu-
ropa i els països del sud-est asiàtic. Un 88,9% dels col·legiats
de la CEIL que ha contestat a l’enquesta realitzada corrobo-
ra la pèrdua de competitivitat front el primer grup de països
–estimant-la en un 27,1%– i un 75,0% la confirma respecte
al segon grup –calculant-la en un 35,0%–. No obstant això,
també es palesa que Catalunya ha perdut competitivitat
front la resta de països de la Unió Europea-15 (un 58,8%
dels integrants de la CEIL ho afirma, estimant la pèrdua en
un 7,3%) i front els Estats Units i Canadà (un 11,%, calcu-
lant-la en un 11,1%).

– Els efectes que s’estan derivant dels processos de desloca-
lització que afecten a Catalunya són tant positius com
negatius. En la vessant positiva s’ha de destacar, concreta-
ment i de manera rellevant, la intensificació de la innova-
ció en productes, processos productius...., la potenciació
de determinats sectors d’activitat, i la intensificació de la
formació. Paral·lelament, també cal ressenyar conseqüèn-
cies de tall negatiu com la destrucció de llocs de treball i
de teixit empresarial relacionats amb les filials deslocalitza-
des, o la desaparició de determinats sectors d’activitat.

– El grau de preparació de la indústria catalana per afrontar
els processos de deslocalització és divers. Un 90,5% dels
col·legiats de la CEIL creu que les filials de multinacionals
implantades al Principat estan preparades, un 57,1% esti-
ma que les empreses proveïdores d’aquestes no ho estan i
un 57,1% apunta que les empreses de propietat catalana
que no són subministradores de les filials estrangeres ins-
tal·lades a Catalunya sí que ho estan.

– En línies generals, les administracions públiques no estan
adoptant les mesures oportunes per fer front als processos
de deslocalització que està patint Catalunya, tal i com
apunten les dues terceres parts dels col·legiats integrants
de la CEIL. 

– Les actuacions que cal prendre per afrontar el fenomen de
les deslocalitzacions passen, bàsicament, per enfortir el
teixit econòmic i empresarial que actualment té Catalunya
i per aconseguir una estructura productiva de major valor
afegit, encaminada vers una economia basada en la inno-
vació i el coneixement. Més específicament, cal potenciar
la internacionalització de les empreses catalanes, així com
millorar la dotació d’avantatges diferencials (infraestruc-
tures, fiscalitat...). Paral·lelament, s’ha d’impulsar el
dimensionament de les empreses –amb fusions, adquisi-
cions, cooperacions i agrupacions– i cercar nous factors
d’atracció per a la inversió estrangera.

Àngel Hermosilla
Economista i responsable de la Secretaria Econòmica

Les deslocalitzacions a Catalunya: repte de principi d’aquest mil·leni
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Decàleg del sentit comú en els temes de “llistes d’espera”

La Comissió d'Economia de la Salut ha decidit ende-
gar una nova iniciativa que consisteix en emetre breus
"Reflexions entorn de temes de l'actualitat sanitària
catalana”. Aquestes  reflexions apareixeran publica-
des a l'Informatiu de l'Economista. L'objectiu consis-
teix a traslladar a la resta d'economistes el criteri i les
valoracions de la Comissió i generar debat al voltant
d'aquests temes d'actualitat. En la majoria dels casos
el text estarà consensuat per part d'aquells membres
de la Comissió que assisteixin a les reunions internes,
i en tots els casos anirà signat per part de l'autor. Ani-
mem doncs, a tots els col·legiats a sumar-se a aques-

ta iniciativa tot enviant textos o bé venint a debatre'ls
a les reunions.

El text que ens ocupa aquesta vegada tracta de les "llis-
tes d'espera". Aquest és un tema que no sempre ha estat
prou ben entès des de l'opinió pública, i creiem que com
a economistes podem ajudar a millorar la comprensió
entorn a un tema que afecta molt directament al ciutadà
i a les necessitats de finançament del nostre Govern.

Ivan Planas Miret

Vicepresident de la Comissió d'Economia de la SalutNo
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“Decàleg”
NO UTILITZAR MAI EL PLURAL (‘LLISTES’): L’AGREGACIÓ ENTRE  PATOLOGIES ÉS FALAÇ.

NO FER SERVIR EN CAP CAS EL TERME (‘LLISTA D’ESPERA’) EN SENTIT GENÈRIC: ELS QUALIFICATIUS SÓN IMPORTANTS,

PER AIXÒ, EN ELS GRADIENTS ESPECÍFICS DE LA GRAVETAT DEL CAS  I DE LA PATOLOGIA CONCRETA, CAL INCLOURE

(‘LLISTA D’ESPERA ‘DE’, ‘EN’...).

SUBSTITUIR DEL VOCABULARI LA PARAULA ‘RACIONAR’ PER ‘RACIONALITZAR’ (‘ASSIGNAR’, ‘ORDENAR’, ‘PRIORITZAR’...

PODEN TAMBÉ SER TERMES MÉS AMABLES).

QUAN UN CAS SUPERI UN DETERMINAT TEMPS PREESTABLERT EN ESPERA, FER-LO SORTIR OBLIGATÒRIAMENT DE

LA LLISTA: JA SIGUI CAP UNA DE SEGON GRAU PER URGÈNCIA MANIFESTA O PER NO ESTAR INDICAT D’ESTAR-HI

EN PRIMER LLOC. CAL CONTROLAR LES DESVIACIONS ENTRE EL TEMPS ESPERAT DE SORTIDA DE LA LLISTA I EL REAL.

NO VINCULAR ‘LA LLISTA D’ESPERA...’ A CAP PROVEÏDOR O CENTRE HOSPITALARI EN ORIGEN DONCS A FI DE

COMPTES, SEMPRE ÉS EL SERVEI DE SALUT QUI L’HA D’UNIFICAR SOBRE EL TERRITORI.

LA LLISTA D’ESPERA NO ÉS DEL PROFESSIONAL, I LA DEFENSA DEL SEU TRACTAMENT ÉS CIUTADANA I NO DELS SERVEIS,

NI DELS CENTRES NI  DE LES ASSOCIACIONS DE PACIENTS AFECTATS.

DESLLIGAR SEMPRE LA SEVA REDUCCIÓ DEL FINANÇAMENT ORDINARI DELS CENTRES PROVEÏDORS.

ABOLIR DEL LLENGUATGE PARLAMENTARI EL XANTATGE DE LA LLISTA D’ESPERA PER FER CRÉIXER ELS RECURSOS A

EMPENTES D’UN SERVEI O D’UN GRUP DE CENTRES PROVEÏDORS.

CONTROLAR ALEATÒRIAMENT I D’OFICI LA INSPECCIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA DELS DIFERENTS SERVEIS I

PROVEÏDORS, PER DEMANAR JUSTIFICACIÓ DE LES SEVES CAUSES A QUI LES GESTIONA

PROCURAR FER EXPLÍCITS ELS CRITERIS CLÍNICS I SOCIALS, DISCUTITS OBERTAMENT, VINCULANT-NE LES PRIORITATS,

EN EL SEU CAS, A LES RESPECTIVES CARTES DE DRETS DELS CIUTADANS.

Document elaborat pel Dr.Guillem López Casasnovas, 

Economista. Universitat Pompeu Fabra, 

s’hi adhereixen 10 signatures més
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El passat 29 d’abril el Dr. Pablo Peyrolón,
professor Associat de la Universitat Pom-
peu Fabra i de la European University, a
més d’analista i gestor independent de
patrimonis, tractà la importància dels
aspectes psicològics que afecten a la
presa de decisions, i per quins mecanis-
mes s’arriba a prendre decisions d’inversió
errònies a causa de la irracionalitat. L’acte
fou organitzat per la Comissió d’Economia
Financera i moderat pel seu president, el
Sr.Anton Gasol.

El Dr. Peyrolón encetà la seva ponència
confessant un secret als assistents: els éssers
humans tenim emocions. Això normalment
no ho consideren, els economistes, que
tenen en compte només la part racional de
la persona, l’homo economicus. Ben al
contrari, les emocions afecten a totes les
nostres decisions, incloent les financeres, i
no només per part dels inversors particu-
lars, sinó també pels professionals.

Alguns dels fets que aquests nou grup
teòric està estudiant són l’anomenat efec-
te gener, efecte cap de setmana, i efecte dia
festiu. Per què acostuma a haver-hi varia-
cions en els índexs borsàtils tan grans
durant, just abans o després, sense cap
informació addicional en el mercat? Fets
com aquests només s’expliquen per senti-

ments de pànic borsari, que demostren la
importància del factor psicològic en els
mercats financers i ens menen a investigar
profundament sobre el tema.

Un dels principals autors en aquest tema
és Hersh Shefrin, que titlla de basada en
creences esbiaixades la teoria financera
tradicional que estableix com a millor pre-
dictor del futur d’un valor el seu compor-
tament en el passat; afirma que l’entorn
en què es planteja un problema influeix
en la seva anàlisi i per tant en la decisió
que se’n prengui; i, en contra d’allò que
els autors tradicionals diuen, afirma que
aquests aspectes tenen molt de pes en les
decisions dels inversors, tant que justifica
que es dediquin recursos a estudiar-ho.

John Nofsinger treballa en una branca
semblant al segon punt de Shefrin, i parla
d’idees preconcebudes, fruit de l’educació
i el medi en què hem crescut, que ens ser-
veixen per a explicar els esdeveniments i
condicionen fortament les decisions d’inver-
sió. El mateix autor parla de les emocions
en les decisions, i que es veuen fortament
influïdes per formes subtils de màrqueting,
amb pes fins i tot davant de professionals.

Un important efecte que influeix en els
inversors prové d’allò que el psicòleg Leon
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Treballem en grup / Ressenyes d’actes del Col·legi

Ambició i cobdícia: 
una mica de psicologia borsària

Festinger anomenà, el 1950, dissonància
cognitiva. Quan hom es troba amb dues
afirmacions que juntes per lògica ens
impliquen un perjudici, llavors tendeix a
ignorar la que resulta perjudicial. Així, per
exemple, hom pot ignorar completament
el fet que una acció estigui sobrevalorada
pel perill, de no fer-se tan rica com tots els
altres inversors, que estan demandant el
valor a preus astronòmics.

Un altre pecat dels inversors, aquest
sobretot dels no professionals, és l’excés
de confiança, sobretot quan es ve d’èpo-
ques de fortes pujades, quan molts confo-
nen intel·ligència amb mercat alcista.
L’excés de confiança ve molts cops pro-
duït per dues il·lusions: la il·lusió de
coneixement i la il·lusió de control. La pri-
mera té a veure amb el fet que la gent
creu que prendrà les decisions correctes si
té tota la informació disponible, ignorant
la diferent qualitat i la pròpia capacitat
d’interpretació. La il·lusió de control vol
dir que la gent es pensa que per estar més
involucrada en les decisions aconseguirà
millors resultats, i de cop es troba, després
d’una època alcista i fàcil, gestionant ple-
nament confiada en pobres coneixements
una situació molt complicada i de fortes
pèrdues.

Unint tota aquesta teoria i d’altra recent,
podem establir quatre conclusions bàsi-
ques: a) el mercat sempre va pel davant.
Sempre hi ha qui té millor i més recent
informació que nosaltres, i el mercat se’ns
avança en reaccionar-hi. b) El mercat és
irracional. Per un rumor sobre un fet irre-
llevant –una relliscada d’un president
d’Estat– s’entra en fortes pèrdues. c) El
mercat és caòtic, perquè això genera una
gran volatilitat que dificulta les predic-
cions. d) L’anàlisi tècnica és una profecia
que es retroalimenta. Una teoria, tot i no
tenir prou fonament, pot provocar el
moviment que preveu en un valor si els
agents del mercat la creuen i hi reaccio-
nen en conseqüència.

Per tant, per al Sr. Peyrolón queda demos-
trat el gran pes que tenen els factors psi-
cològics en les decisions borsàtils, alhora
que lamenta que actualment a Espanya
encara no es tenen prou en compte (molt
més avançats estan als Estats Units) i gai-
rebé ningú els explica a les universitats.

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

d’Economia Financera

Una versió més detallada de la ressenya
està disponible a l’apartat de la Comissió
Financera de la pàgina web del Col·legi



i pren part en conferències i col·loquis
aportant la visió de la societat civil sobre
aquest tema tant d’actualitat. La delega-
ció té també en perspectiva un projecte
d’anàlisi i estudi de l’RSC i les PIME
catalanes.

Àrea de Cooperació

L’àrea de cooperació treballa tant en
projectes propis en països del tercer
món, bàsicament Amèrica Llatina, com
col·laborant en el desenvolupament de
la part econòmica i financera de projec-
tes d’altres entitats. Tots els projectes
tenen una vesant econòmica i estan rela-
cionats fonamentalment amb les microfi-
nançes i altes productes afins.

Si voleu més informació podeu trobar-la
a la nostra web: www.ecosfron.org o
escriure’ns a catalunya@ecosfron.org

Rosaura Jiménez Xiberta
Economista. Responsable 

de EsF Catalunya

Economistes sense fronteres
La cara més solidària 
dels economistes

El passat dia 3 de juny l’entitat no gover-
namental Economistes sense Fronteres va
fer la seva presentació oficial a Catalunya
a la sala d’actes del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. La Sra. Montserrat Casa-
novas, secretària de la Junta de Govern
del Col·legi, va presidir l’acte i va expres-
sar el recolzament del Col·legi a aquesta
iniciativa solidària.

Econonomistes sense fronteres (EsF) és
una entitat sense ànim de lucre que va
néixer l’any 1997 i que des de llavors tre-
balla en la millora de les condicions de
vida dels més desafavorits, i això ho fem
tant directament com a través de suport
expert i especialitzat a altres ONG i els
seus projectes. 

Algunes vegades hem tingut la impres-
sió que el col·lectiu del economistes ens
hem quedat una mica al marge d’allò
que s’anomena tercer sector, o bé hem
optat per vincular-nos a ONG que no
tenen uns objectius específicament rela-
cionats amb l’economia. Des d’EsF es
vol cobrir aquest espai perquè no
creiem que els economistes no estiguem
sensibilitzats amb els problemes del 3r i
4t món i en canvi si estem convençuts
que podem aportar molt per aconseguir
unes estructures econòmiques més jus-
tes i solidàries. Si els metges, els bom-
bers i fins i tot els pallassos tenen una
tasca important a realitzar en aquest
àmbit, com pot ser que no la tinguem
els economistes, quan com se sol dir
tantes vegades és l’economia qui mou el
món?

I aquest és des del nostre punt de vista
el valor afegit que la nostra entitat pot
oferir als economistes, tant els que

volen col·laborar activament en projec-
tes de contingut econòmic on puguin
aplicar en un àmbit solidari els coneixe-
ments i l’experiència propis, com pels
economistes que vulguin col·laborar
només econòmicament i rebre informa-
ció periòdica a través del nostre butlletí
mensual. 

La nostra entitat fa poc més d’un any que
ha instaurat una seu fixa a Barcelona i
actualment tenim en marxa a Catalunya
tres àrees diferents:

Àrea de SGO (Suport a altres ONG)

Des d’aquesta àrea es presten serveis
d’assessorament comptable, fiscal o
laboral a altres ONG i entitats. Actual-
ment s’està treballant en un projecte de
“Base de Dades d’Experts” que intenta
configurar una comunitat d’experts en
diferents matèries relacionades amb les
activitats dels economistes, de manera
que aquests com a “experts” en la seva
àrea puguin respondre consultes pun-
tuals d’altres entitats que no requereixin
una excessiva dedicació de temps per
part de l’expert.

Àrea de Responsabilitat Social Corporativa
(RSC) i Banca Ètica

Des d’aquesta àrea es pretén potenciar
l’RSC a les empreses i organitzacions.
L’RSC és el reconeixement i la integració
a l’ activitat de les empreses de les pre-
ocupacions socials, pels drets humans i
mediambientals. Tots hem vist a la
premsa les notícies d’escàndols en
empreses que no han valorat prou el
risc de no integrar aquest aspecte en la
gestió integral de la seva empresa. Cada
vegada més, els consumidors i els inver-
sors tenim més en compte aquesta cara
de les empreses. L’àrea organitza cursos

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
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3 de juny

Presentació de la Fundació Economistes
Sense Fronteres, organitzada per la Junta
de Govern, a càrrec del Sr. Antoni Albare-
da, president de la Federació Catalana
d’ONG pel Desenvolupament, el Sr. Car-
les Diaz, director general d’Economistas
Sin Fronteras, el Sr. David Minoves, direc-
tor de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, la Sra. Montserrat
Casanovas, secretària de la Junta de
Govern del Col·legi d’Economistes de
Catalunya i la Sra. Rosaura Jiménez, mem-
bre de la Junta i delegada d’Economistes
Sense Fronteres a Catalunya.

8 de juny

Roda de Premsa organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya per a la pre-
sentació de l’informe Situació Econòmica
Primavera 2004, a càrrec del Sr. Àngel
Hermosilla, economista i responsable de la
Secretaria Econòmica del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, i de l’Il·ltre Sr. Jordi
Conejos, degà del Col·legi.

8 de juny

Sessió temàtica sobre La declaració de l’Im-
post sobre societats.Especial menció de les
declaracions de les societats patrimonials,
organitzada per la Comissió d’Assessors
Fiscals, a càrrec del Sr. Àngel Segarra, eco-
nomista assessor fiscal.

9 de juny

Reunió organitzada per la Comissió d’As-
sessors en la Creació d’Empreses sobre
Cicle: Emprenedors dependents. Tertúlia:
Autònoms dependents.

10 de juny

Sessió temàtica sobre L’Operació urbanística
del Fòrum 2004,organitzada per la Comissió
d’Economia Financera, a càrrec del Sr.
Josep Roca, arquitecte, catedràtic d’arquitec-
tura legal i director del Centre de Política de
Sòl i Valoracions, el Sr. Joan Molina, director
financer d’Infraestructures de Llevant, SA, el
Sr. Jordi Sisquella, llicenciat en Ciències Quí-
miques, gerent del Consorci Intermunicipal
del Besòs, la Sra. Sara Mur, directora tècnica
de l’Entitat de Serveis Hidràulics de Valèn-
cia, professora associada de la UPC i con-

sultora del CPSV i el Sr. Joaquim Clusa, eco-
nomista, investigador i professor del CPSV.

10 de juny

Dinar col·loqui: situació actual del sector
elèctric a Catalunya, organitzat pel Fòrum
Economistes en Mercats Financers i la
Comissió d’Economia Territorial i Urbana, a
càrrec del Sr. Josep M. Rovira, director gene-
ral d’ENDESA a Catalunya i com a modera-
dora la Dra. Montserrat Casanovas, secretària
de la Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i presidenta del Fòrum.

11 de juny

Inici del Postrau de formació sobre Adminis-
tració Concursal, a Girona. Organitzat per la
Seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya
a Girona i el Col·legi d’Advocats de Girona.

15 de juny

Presentació del número 48 de la Revista
Econòmica de Catalunya, a càrrec de la
Sra. Carme Trilla, directora general d’Ha-
bitatge de la Generalitat de Catalunya, i el
Sr. Martí Parellada, director de la Revista
Econòmica de Catalunya.

15 de juny

Conferència sobre Els creditors davant la
nova legislació concursal. Eines de preven-
ció i de recuperació de crèdits, organitza-
da per la Seu del Col·legi d’Economistes
de Catalunya a Girona i que va tenir lloc
a la Cambra de Comerç de Girona, a
càrrec del Sr. Miquel Roca, el Sr. Josep
Pujolràs i el Sr. Jordi Bellvehi de Roca Ju-
nyent Advocats.

Treballem en grup / Crònica

Crònica d’activitats realitzades
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16 de juny

Conferència sobre Dèficit fiscal de Catalu-
nya amb l’Estat espanyol: impacte sobre el
creixement econòmic, organitzat per la
Junta de Govern, a càrrec del Sr. Jordi Cor-
tada, advocat, el Sr. Xavier Roig, director
general d’Schlumberger i el Dr. Ramon
Tremosa, professor titular de Teoria Eco-
nòmica de la Universitat de Barcelona.

17 de juny

Sessió amb l’experta Sra. Mar Isla, directo-
ra de l’Escola Universitària del Maresme
sobre el tema Intangibles, identificació,
estimació i valoració, organitzada per la
Comissió d’Economia del Mediambient.

17 de juny

Conferència sobre L’economia catalana
davant dels nous reptes: la indústria del soft-

ware lliure a debat, organitzada pel Grup
de Treball d’Economia del Coneixement, a
càrrec del Sr. Joan Ramon Alegret, director
de desenvolupament de negoci de SUN
Microsystems, el Sr. Juanjo Giménez, direc-
tor d’OpenTrends, i el Sr. Jordi Mas, coor-
dinador acadèmic del màster de software
lliure de la UOC i coordinador general de
Softcatalà. Va estar moderada pel Sr. Jordi
Marín, coordinador del Grup de Treball.

22 de juny Presentació de l’estudi Competitivitat, Pro-
ductivitat,Globalització.Bases per a un nou
model de creixement i competitivitat a la
indústria manufacturera, organitzada per la
Comissió d’Economia Industrial, Innovació
i Localització, presentat pel Sr. Joan Ramon
Rovira, director del servei d’estudis de la
Cambra de Comerç i varen iniciar el debat
la Sra. Montserrat Sansalvadó de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya i la Sra. Elisabet
Viladecans de la Universitat de Barcelona.



22 de juny

Dinar col·loqui sobre la Presentació del
Pla d’Habitatge de la Generalitat de Cata-
lunya, organitzat pel Fòrum Economistes
en Mercats Financers i la Comissió d’Eco-
nomia Territorial i Urbana, a càrrec de la
Sra. Carme Trilla, directora general d’Ha-
bitatge de la Generalitat de Catalunya. Va
estar moderat per la Dra. Montserrat Casa-
novas, secretària de la Junta de Govern
del Col·legi i presidenta del Fòrum.

1 de juliol

Conferència sobre Controlling up to
date: darreres tendències en matèria de
control empresarial, organitzada per la

USO DE DESPACHOS Y SALAS DE REUNIONES

Comissió de Comptabilitat i l’ACCID, a
càrrec del Sr. Alfonso Requena, consultor
de Horwath & Partners, i el Sr. Oliver
Greiner, managing director de Horwath
& Partners.



Documents de treball a disposició 
dels col·legiats

En aquest període s’ha posat a disposició dels membres del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, la següent documentació que podeu
trobar a la pàgina web del Col·legi, a l’apartat corresponent:

– Presentació aportada en la Sessió temàtica sobre L’Operació urba-

nística del Fòrum 2004 del passat dia 10 de juny organitzada per

la Comissió d’Economia Financera.

– Documentació aportada pel Sr. Juanjo Giménez, director Open-

Trends, amb motiu de la conferència L’economia catalana davant

dels nous reptes: la indústria del software lliure a debat del passat

17 de juny organitzada per el Grup de Treball d’Economia del

Coneixement.

– Documentació aportada pel Sr. Jordi Mas, coordinador acadèmic

del màster de software lliure de la UOC i coordinador general de

Softcatalà, amb motiu de la conferència L’economia catalana

davant dels nous reptes: la indústria del software lliure a debat del

passat 17 de juny organitzada per el Grup de Treball d’Economia

del Coneixement.

5 de juliol

Seminari sobre La declaració de l’Impost
de Societats de 2003 amb especial referèn-
cia a les Societats Patrimonials, organitzat
per la Seu de Lleida del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, a càrrec del Sr. Àngel
Segarra, economista i assessor fiscal.

6 de juliol

Taula rodona organitzada pel Club de
Conjuntura, sobre L’economia catalana a
mitjans del 2004, amb la participació del
Sr. Víctor Fabregat, la Sra. Àngela Fernán-
dez, el Sr. Àngel Hermosilla, el Sr. Joan
Miquel Hernàndez, la Sra. Mercè Jou, la
Sra. Teresa Ollé, la Sra. Maria Parpal, la
Sra. Germani Rincón, el Sr. Rafael Rome-
ro i el Sr. Artur Sarurí, va estar moderada
pel Sr. Jordi Goula.

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

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

Col·legi d'Economistes
de Catalunya

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

C Col·legi d'Economistes
de Catalunya

C

C

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

de Catalunya
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Col·legi d’Economistes 
a Lleida
La seu del Col·legi d’Economistes a
Lleida, organitza diverses activitats
durant l’any, conferències, sessions
divulgatives, cursos.... sobre diversos
temes que són d’interès pel nostre
col·lectiu. 

L’horari d’atenció als col·legiats de la
seu és de 17.00 a 20.00 h de dilluns a
divendres. 

El vocal president de la seu territorial
és el Sr. Jordi Vilalta Miquel, el
representant de la comissió rectora
del TAP és el Sr. Albert Prado Villar-
real que també és el representant
dels Economistes Auditors de Cata-
lunya secció del REA a Catalunya, la
Sra. Pilar Ponce Martin és la repre-
sentant del CNEP. Tanmateix la seu del
Col·legi a Lleida té un conveni de
col·laboració amb la Delegació de l’A-
EAT i amb la Universitat de Lleida. 

Pel proper curs acadèmic està previst,
entre d’altres, organitzar una sessió
sobre la reforma de la Llei general tri-
butària, la Jornada dels Economistes,
la reforma de l’impost de successions
i donacions de Catalunya, la declara-
ció de l’impost sobre la renda de l’e-
xercici 2003....

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

En els informes de conjuntura dels diferents serveis d’estudis s’està insistint

molt en indicar els diferents problemes i peculiaritats que presenta el sector de

la construcció i en concret la construcció d’habitatges. La seva importància és

clara, ja que ha estat un dels motors claus en el creixement de l’activitat

econòmica dels últims anys, ja que és un sector de gran capacitat d’arrosse-

gament cap endavant d’altres sectors productius, és a dir, la seva expansió

implica una dinàmica de creixement a altres sectors de l’activitat econòmica

d’un país o d’un territori. Pel fet que és un bé bàsic per a les unitats familiars,

l’augment tan important del preu de l’habitatge ha implicat un fort endeuta-

ment d’aquestes, a la vegada que el nombre d’anys a mantenir la hipoteca ha

augmentat significativament.

Aquesta realitat es vol debatre en la sessió que presentem, en la idea de tenir

present de com es troba el sector en el moment actual i quina pot ser la seva

trajectòria de futur, proper. També és considera necessari conèixer de quins

mecanismes es pensen dotar les diferents administracions per intentar solucio-

nar els diferents problemes que se’ls està presentant en els darrers anys. 

Per debatre aquest tema comptarem amb la presència del Sr. Joan Ràfols, eco-

nomista; la Sra. Marta Camps, tinent d’alcalde d’Urbanisme de l’Ajuntament

de Lleida i el Sr. Lluís Gil, director de l’Àrea Immobiliaria del Consell d’Admi-

nistració del Grup Sorigués.

Per presidir aquesta sessió comptarem amb la presència de la Sra. Carme Tri-

lla, directora general d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Jornada dels econom
istes 2004
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Col·legi d’Economistes 
a Girona
Al Col·legi d´Economistes de Catalu-
nya, a Girona i a causa de les elec-
cions d´enguany hem canviat els
càrrecs. Així el nou president de la seu
és el Sr. Esteve Gibert Utset, el
representant del REA el Sr. Jordi Fer-
nández Mas, TAP i CNEP la Sra. M.
Lluïsa Teixidor Pagés, la represen-
tant de Comptabilitat és la Sra.
Montse Capellas Quintana i de la
branca empresa el Sr. Ricard Melén-
dez Gil. El Sr. Xavier Ollé Belmonte
continua en la representació de la
Ponència Tècnica de la Comissió
d´Urbanisme.

Pel proper curs acadèmic, i seguint
amb la tònica d´ampliar el ventall
d´activitats a la seu de Girona, tenim
la cloenda del postgrau sobre Admi-
nistració Concursal, curs que fem
conjuntament amb el Col·legi
d´Advocats. El dies 22, 28 i 30 de
setembre farem “La introducció a
les NIC”. També i com a inici del curs
donarem una conferència sobre “La
digitalització de les empreses” en
col·laboració amb el CIDEM, i estem
fent gestions amb el Patronat Català
ProEuropa per fer una conferència
sobre “La nova Societat Europea”.
Tot això sense oblidar, per descomp-
tat, totes les novetats i actualitza-
cions de fiscal.

També us hem d´informar que el
Col·legi, a la seu de Girona, amplia el
seu horari. A més de l’horari habitual
de dilluns a divendres de 16.00 hores
a 20.00 hores, a partir de setembre
també estarà obert al públic dilluns,
dimecres i divendres de 10.00 hores a
14.00 hores.

Reptes i Oportunitats del Turisme 
a Catalunya

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

La propera edició de la Jornada dels Economistes a la seu de Girona que se cele-

brarà el dia 4 de novembre gira a l’entorn del turisme, una activitat econòmica de

crucial importància. La Jornada recollirà les aportacions de destacats ponents sobre

els reptes i les oportunitats del turisme, en un intent d’aportar la visió de l’econo-

mia i dels economistes al debat actual sobre l’activitat i les polítiques turístiques. 

Per debatre aquest tema comptarem amb la presència del Sr. Alfons Claver,

director de Mercat de Ryanair, el Sr. Josep M. Espinet, professor de la Univer-

sitat de Girona, el Sr. Climent Guitart, director general de Guitart Hotels i el

Sr. Francesc López, gerent del Patronat de Turisme de la Costa Brava.

Per presidir aquesta sessió s'ha convidat a la Sra. M. Isabel Galobardes, direc-

tora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Jornada dels econom
istes 2004
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Col·legi d’Economistes 
a Tarragona
La seu del Col·legi d’Economistes a
Tarragona, organitza periòdicament
cursos, sessions divulgatives sobre
temes que poden interessar al nostre
col·lectiu. També dóna informació per
e-mail d’activitats i assumptes que ens
arriben a la seu i que creiem poden
interessar als nostres col·legiats sempre
amb la supervisió del vocal - president
a la seu, el Sr. Antonio Terceño. L’ho-
rari d’atenció als col·legiats és: dilluns,
dimecres i divendres de 9.00 hores a
13.00 hores i dimarts i dijous de
16.00 hores a 20.00 hores.

El president de la seu territorial és el
Sr. Antonio Terceño, el representant
de la Comissió Rectora del TAP és el
Sr. Lluís Jordi, el Sr. Lluís Mezquida
és el representant dels Economistes
Auditors de Catalunya, secció REA a
Tarragona, i el Sr. Joaquim Margalef,
el representant de la Ponència Tècnica
de la Comissió d’Urbanisme de Tarra-
gona, i el Sr. Manuel Fabra, repre-
sentant del Col·legi a la Ponència
Tècnica de la Comissió d’Urbanisme
de les Terres de l’Ebre.

Les següents comissions de treball
estan representades cadascuna per: 
• Comptabilitat i Auditoria:

Sr. Lluís Mezquida
• Assessors Fiscals: Sr. Joan Vallvé
• Economia Financera 

i Assegurances: Sr. Eudald Torres

Existeix una comissió permanent for-
mada per l’actual president, el Sr.
Antonio Terceño, els anteriors vocals -
presidents, el Sr. Joan Josep Marca, el
Sr. Joan Lluís Mallol, el Sr. Lluís Mez-
quida i el Sr. J. Antonio Cardona.

La seu de Tarragona que va ser inau-
gurada el dia 15 de març del 2002, ha
mantingut importants activitats realit-
zant cursos, conferències i reunions. 
Un grup de col·legiats, mantenen
periòdicament reunions amb el presi-
dent, el Sr. Antonio Terceño, per tal
d’organitzar conferències, actes lúdics
i activitats que poden interessar als
col·legiats. S’ha fet un estudi amb la
col·laboració de tothom mitjançant
l’enviament d’un qüestionari per
esbrinar en quines tasques està més
interessat el col·lectiu de col·legiats. 
Ja estem programant els propers cur-
sos, seminaris o sessions que comença-
ran el proper mes de setembre.

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

Els factors de localització de les empreses és un tema fortament estudiat i ana-

litzat pels economistes. La valoració dels avantatges comparatius a l’hora de

determinar les decisions de localització, el coneixement de la significació dels

factors de producció i de les economies de l’entorn en aquesta presa de deci-

sions per les empreses, han estat aportacions importants per la ciència econò-

mica tant en el camp d’actuació empresarial com de la seva incidència

territorial.

Actualment ens trobem amb un altre condicionant a l’hora de prendre deci-

sions per afavorir la localització d’activitats productives, com és la significa-

ció que té la tecnologia i molt concretament l’economia del coneixement en

les decisions empresarials. En aquesta situació, les empreses, en les quals l’e-

lement tecnològic és un factor important en el seu funcionament i en la

presa de decisions, es plantegen uns criteris diferents a l’hora de determinar

els avantatges de noves localitzacions. Valorar en aquest sentit les possibili-

tats que ofereix Catalunya des d’un punt de vista teòric i acadèmic, comple-

mentant aquesta visió per l’experiència pràctica de dues empreses de la zona

de Tarragona, amb un important esforç en la innovació tecnològica, vol ser

el marc que ens acosti a aquest coneixement. Tot contemplant-se aquesta

valoració en la vessant de decisions de política econòmica i de les empreses

innovadores.

Per debatre aquest tema s’ha convidat al Sr. Xavier Vives, professor de l’INSEAD;

el Sr. Jordi Giró, vicepresident d’Enginyeria Electrònica Europa-LEAR Corpora-

tion; el Sr. Martí Parellada, catedràtic de la Universitat de Barcelona i al Sr.

Anton Valero, director de Dow Chemical a Tarragona.

Per presidir aquesta sessió comptarem amb la presència del Sr. Agustí Segarra,

director del CIDEM.

Jornada dels econom
istes 2004
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Col·legi d’Economistes de Catalunya
Av. Diagonal, 512, principal 08006 Barcelona
Tel.: 934 161 604   Fax: 934 159 949
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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 Departament d’Economia i Finances de la Generalitat

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
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tarragona@coleconomistes.com
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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 ee al mes Peugeot Expert399ee  al mes Peugeot Partner310 ee 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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Principis d’economia 
del coneixement
Editorial: 
UOC

Autors: 
Jordi Vilaseca i Requena, 
Joan Torrent i Sellens

Aquest llibre ens obre
les portes a noves
interpretacions de
l’activitat econòmica.
La conceptualització
de l’economia del
coneixement, la
identificació dels

seus pilars, la compa-
ració dels seus diferents models de tran-
sició, l’estudi dels canvis en l’agent
econòmic més implicat en aquesta trans-
formació, l’empresa, i la interpretació del
coneixement com un agent prioritari en
l’explicació del creixement econòmic ens
conviden a una reflexió per al futur:
serem capaços d’endinsar-nos i reeixir en
el camí cap a aquest nou model econò-
mic del segle XXI?

Història Econòmica 
de les Fires a Catalunya
Editorial: 
Generalitat de Catalunya. 
Departament de Comerç Turisme i Consum

Autors: 
Albert Carreras i Lídia Torra

La importància de les
fires en el desenvolu-
pament de Catalunya
és un fet acceptat per
tothom, calia, però,
demostrar aquesta
evidència amb dades
a la mà.

L’obra pretén documentar i explicar l’ori-
gen i el paper destacat que han tingut les
fires en el desenvolupament econòmic i
social del país. 

És un recull força exhaustiu poble per
poble de les fires amb orígens històrics
coneguts, tot i que no esmenta totes les
que hi ha, algunes de les quals són molt
recents.

Administración 
concursal de empresas
Guía Orientativa 
de actuación profesional
Editorial: 
Cedecs Editorial S.L.

Autor: 
Juan Rojas Graell

El objetivo de la
Guía es ayudar a
cumplir los objeti-
vos básicos que se
plantea la ley y que
son: la satisfacción
de los derechos de
los acreedores, la
conservación de la
actividad empresa-

rial y el mantenimiento del empleo. 
Para ello se da mucha importancia el aná-
lisis y diagnóstico de la viabilidad empre-
sarial y su relación con las propuestas de
convenio. De ahí que la Guía incida en los
instrumentos de análisis que deberán per-
mitir a la administración concursal realizar
el informe con la máxima solidez.
Asimismo cabe puntualizar que la Guía es
un instrumento válido para todo aquél
profesional que interviene en el ámbito de
la empresa y que esté interesado tanto en
la práctica del ejercicio de la administra-
ción concursal como en el conocimiento
de la sistemática de tratamiento de la crisis
de las empresas que utiliza el procedi-
miento concursal para su resolución.

IEB
Institut 
d'Economia 
de Barcelona

Centre de recerca 
en federalisme 
fiscal i economia 
regional
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Curs pràctic de consolidació: anàlisi 
comparat de la normativa nacional 
versus NIC/NIIF
Del 20 de setembre al 13 d’octubre de 2004

Informació i inscripcions a l’Aula d’Economia del Col·legi 
al telèfon 934161604 ext. 214
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Finances

xarxa de municipis

Entitats col·laboradores

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 Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya

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, presidenta de la Comissió d’Ensenyament del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Les sessions de la Jornada a les seus són:
Girona
REPTES I OPORTUNITATS DEL TURISME A CATALUNYA
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

L’ECONOMIA CATALANA: QUÈ CAL FER?
11 de novembre de 2004,  Hotel Fira Palace

Conferència inaugural: Sr. Antoni Serra Ramoneda, catedràtic de la UAB 
i president de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

Les sessions de la Jornada a Barcelona són:

Jornada dels econom
istes 2004






