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PRESENTACIÓ

Al llarg de la història, les institucions han nascut de voluntats 
individuals i d’iniciatives de persones ubicades en un territori 
determinat que han compartit inquietuds; els han aplegat 
interessos econòmics, socials, polítics, espirituals, científics o 
professionals comuns, i han vist la necessitat d’organitzar-se 
formalment, dotant-se de regles i normes que assegurin el 
seu funcionament i consolidin la seva estructura. Aques-
ta voluntat és la que va fer que el 6 de juny de l’any 1931, 
acabada de proclamar la Segona República, es trobessin 
els companys Álvarez, Becerra, Busquets, Casanova, Claret, 
Gambús, Girau, Pagès i Torras per constituir el primer Col·legi 
de Comptadors Jurats de Catalunya.
Entre les finalitats d’aquell primer Col·legi no hi constava 
específicament l’auditoria, però sí activitats relacionades 
com la “inspecció de comptabilitats i de l’administració” o 
“l’examen i estudi d’inventaris i balanços”. Eren altres temps, 
però la necessitat de fiabilitat, transparència i retiment de 
comptes ja havia estat l’origen, en el món anglosaxó, de la 
creació —uns anys abans— d’un institut que va ser la llavor 
de la professió d’auditor. Així, el 1854 es creava la primera 
corporació professional en el món de l’auditoria, l’Institute of 
Chartered Accountants of Scotland (ICAS), que de ben segur 
va ser font inspiradora tant del primer Colegio de Contadores 
Jurados de Bilbao –creat el 1927–, com del que van constituir 
els nostres predecessors.
Ara fa 15 anys, sota la presidència d’en Frederic Borràs, es 
va celebrar el 70è aniversari del Col·legi, i es va publicar el 
volum De Col·legi a Col·legi, 70 anys d’Auditoria a Catalunya. 
En aquella publicació es feia un repàs exhaustiu de l’esde-
venir de la nostra corporació, en les seves diferents formes: 
com a Agrupación de l’Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España i com a Col·legi, amb personalitat jurídi-
ca i sense; de les fites assolides i també dels entrebancs que 
van haver de superar tots els companys que la van liderar. 
És un recull exhaustiu dels fonaments i de la memòria del 
Col·legi del qual gaudim avui, que va ser aprovat per una-
nimitat dels diputats del Parlament de Catalunya el juny de 
1995, sota la presidència de Josep M. Gassó, liderat poste-

riorment per Frederic Borràs i Albert Folia, i que l’any passat 
va celebrar el 20è aniversari.
En aquesta ocasió, aprofitant que en fa 85 de la creació del 
Col·legi de Comptadors Jurats de Catalunya, hem pensat ce-
lebrar aquesta nova fita històrica fent una anàlisi retrospecti-
va de quins han estat els fets més rellevants en l’entorn eco-
nòmic i social, internacional i del nostre país, acompanyada 
—d’una manera cronogràfica— de la relació d’esdeveniments 
relacionats amb la nostra professió que n’han marcat clara-
ment l’evolució i el desenvolupament. Per a aquesta tasca, 
hem comptat amb la molt estimable i valuosa col·laboració 
del professor Jordi Maluquer de Motes, catedràtic d’Història 
i Institucions Econòmiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, autor de nombrosos estudis, llibres i articles de re- 
cerca en matèria d’història econòmica i social relativa a Ca-
talunya i Espanya. 
En aquest recull cronogràfic d’esdeveniments hi destacaria 
l’any 1936, quan perdem el rastre del Col·legi de Comptadors 
Jurats de Catalunya, amb la seva darrera acta; la denegació 
a la petició de nova legalitat del Col·legi (1941); la primera 
reunió de l’Agrupació Territorial 2a de l’ICJCE (1946); el pri-
mer intent de creació del Col·legi d’Auditors de Catalunya, un 
cop recuperada la democràcia, en una assemblea constituent 
liderada per Joan Montblanch (1984); l’aprovació per part del 
Parlament del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Ca-
talunya (1995), i la inauguració de seus col·legials (els anys 
1968, 1978 i 1995). 
En un àmbit més ampli, trobaríem la creació de la Federació 
Mundial de Corporacions Auditores (IFAC, 1977), l’entrada 
d’Espanya a la CEE (1986), la fundació de la Federació d’Ex-
perts Comptables Europeus (FEE, 1987), i la creació de l’Arc 
Mediterrani d’Auditors (AMA, 1992).
Des del vessant econòmic i professional, els darrers 30 anys 
han estat els més intensos de tot el període, els de més es-
plendor econòmica, més canvi social i alhora —a partir de la 
incorporació formal a Europa— l’etapa més profusa també en 
regulació. En aquest període s’ha consolidat la professió, i ha 
esdevingut clau en el procés d’aportar confiança i seguretat 
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en la informació adreçada als diferents grups d’interès que 
intervenen en el cicle econòmic, i s’ha tornat bàsica per a la 
protecció dels interessos, tant dels particulars com també del 
mateix interès públic. Això ha permès enfortir i consolidar 
l’estructura organitzativa del Col·legi, oferint als col·legiats 
i a les empreses que l’integren formació, serveis i suport 
d’abast cada cop més ampli i de més qualitat. 
En aquest període s’ha impulsat i facilitat l’especialització 
funcional i sectorial, arran de la participació activa dels pro-
fessionals en comissions i grups de treball, que són el nucli de 
debat, intercanvi, innovació i generació de projectes i serveis. 
Aquesta activitat participativa intensa ha permès actualitzar 
i mantenir el bon to i la vitalitat del col·lectiu. 
Els esdeveniments professionals recurrents són el punt de tro-
bada de la professió, tant catalana com de la resta de l’Estat. 
Un bon exemple n’és el Fòrum de l’Auditor Professional, que 
ha arribat a la seva 26a edició assolint xifres de participants 
impensables anys enrere. O altres esdeveniments sectorials 
que s’hi han afegit darrerament, com la Jornada de Sector 
Públic (7 edicions), la de Responsabilitat Social Empresarial, la 
de Concursal i la d’Actuacions Pericials. 
Aquests darrers anys, el Col·legi també s’ha projectat vers la 
societat i el seu entorn, celebrant la seva jornada festiva del 
Dia de l’Auditor en diferents espais del teixit institucional 
ciutadà, com universitats, museus i centres culturals i socials. 
Per assolir la seva missió, una de les estratègies seguides pel 
Col·legi ha estat la cooperació, fomentant i dinamitzant di-
verses aliances. En aquest punt, cal destacar la col·laboració 
intensa i vinculant amb l’Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE), amb el qual compartim projectes 
i recursos en l’àmbit nacional i internacional. I, des de la seva 
creació, amb l’Arc Mediterrani d’Auditors (AMA), l’Associació 
Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), l’associació de 
col·legis professionals catalans (Intercol·legial), així com la 
Red Española del Pacte Mundial de Nacions Unides, les uni-
versitats, l’Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF),  
les organitzacions patronals, els òrgans de control intern i 
extern del sector públic, el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, Reempresa, l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, CSITAL, l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, GRI i altres. Totes aquestes alian-
ces ens permeten compartir estratègies, reforçar les nostres 
competències  i afegir valor als nostres serveis. 

Tanmateix, els últims deu anys han significat una etapa de 
canvis profunds en el nostre entorn econòmic i social, mar-
cat per forts desequilibris socials i etapes convulses que fan 
pensar que el progrés que havia dominat els anys d’aparent 
solidesa i bonança tenia fonaments febles, sovint massa do-
minats per una fixació excessiva en els resultats immediats, 
l’ambició d’alguns i la cobdícia d’altres, menystenint la sos-
tenibilitat futura i la integritat pròpia de les persones, de les 
institucions i del planeta. Tots aquests fets han comportat 
una pèrdua de confiança en les institucions que vertebren la 
societat, tant de l’entorn públic com del privat.  
Celebrar una fita històrica ens ha de servir de punt de partida 
per projectar-nos cap al futur. El coratge i la visió dels qui ens 
han precedit ha de ser un estímul per al desenvolupament 
futur de la nostra professió i per assegurar la sostenibilitat i 
el creixement de la Corporació. Les institucions, com les es-
pècies —aprofitant les tesis darwinianes—, han d’evolucionar 
no tan sols adaptant-se a l’entorn sinó intentant canviar-lo. 
I per això els nostres reptes han de ser aprofitar les noves 
tendències, apropar-nos a aquesta audiència global creixent 
de diferents grups d’interès, tot incorporant noves mètriques 
més enllà de les comptables, amb nous indicadors d’àmbits 
diversos; vetllant més que mai per la nostra independència; 
aprofundint en el coneixement dels nous models de nego-
ci, advertint els reguladors que centrar-se en l’acompliment 
burocràtic estricte i rígid ens pot allunyar del bon judici pro-
fessional, nucli de la nostra feina; aprofitant les profunda-
ment disruptives tecnologies per millorar la nostra capacitat 
d’anàlisi i avaluació, i suggerint a les institucions públiques 
que la transparència exigeix fiabilitat en les dades i exempla-
ritat en les accions. 
Per acabar, voldria fer un agraïment especial als qui han col-
laborat en l’elaboració d’aquesta nova celebració i d’aques-
ta publicació; i també als col·legiats, per la seva confiança i 
participació activa en les activitats col·legials. Així com fer 
un reconeixement a tots els qui han fet possible el llarg camí 
recorregut, singularment als qui ens han acompanyat en 
aquest privilegi de conduir les regnes de la institució. Avan-
çar també el nostre millor desig d’èxit als qui ens succeiran. 
De ben segur que no els mancaran ni reptes ni oportunitats. 

Daniel Faura LLimós 
President del CCJCC
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INTRODUCCIÓ

Des de fa alguns decennis els economistes i molts altres 
científics socials són plenament d’acord amb la idea que la 
prosperitat i el benestar de les societats modernes depenen 
de la qualitat de les institucions i de la capacitat dels seus di-
rigents de promoure i dur a terme les reformes institucionals 
imprescindibles per tal d’adaptar-se a un món que canvia 
molt ràpidament. No és pas tan clara, en canvi, la qüestió 
de quins factors produeixen, o almenys afavoreixen, l’elevada 
qualitat de les institucions. 
Una forma simple de trobar-hi explicació consisteix en apun-
tar que les bones decisions responen normalment a un bon 
coneixement de la pròpia naturalesa de cada institució i de la 
trajectòria que té al darrere. D’alguna forma, en aquest ter-
reny de la qualitat és determinant allò que es coneix com la 
“dependència de la trajectòria”. Sí això és cert, també ho serà 
la conveniència de conèixer la trajectòria. El passat d’alguna 
manera condiciona i, encara, marca el futur.
Al propòsit de col·laborar a construir la memòria col·lectiva, 
com a patrimoni immaterial de la institució, respon la rea-
lització del present volum dedicat a inventariar els fets més 
remarcables. Així l’ha promogut el Col·legi de Censors Ju-
rats de Comptes de Catalunya en ocasió dels vuitanta-cinc 
anys de la primera iniciativa de formar una organització 
independent dels professionals de l’auditoria, en data tan 
carregada de significació com és l’any 1931.
La meva feina, en aquest ordre de coses, ha estat reunir les 
notícies i referències més rellevants d’aquella trajectòria de 
la institució, però també del país on es trobà radicada i dels 
grans esdeveniments de la història del període. Fixar en una 

llista ordenada les mencions dels fets més rellevants, elaborar 
una cronologia, és un instrument al servei de la construcció 
de la memòria. Allò que tenim clarament especificat davant 
dels nostres ulls és més fàcil de recordar. I allò que es recorda 
serveix per donar continuïtat a les principals línies d’actua-
ció, seleccionar nous objectius i realitzar noves tasques.
La cronologia que segueix, doncs, no és altra cosa que una 
selecció d’esdeveniments ocorreguts durant el període que 
comença l’any 1931 i que acaba avui mateix. Naturalment, 
la selecció de les informacions és del tot personal. No exis-
teix una pauta d’acompliment obligatori en aquest terreny 
i, per tant, cal actuar amb absoluta subjectivitat. Però dins 
d’aquest marc, la tria de les informacions ha estat feta sense 
idees preconcebudes, amb la sola voluntat de distingir allò 
del passat que sembla més remarcable. 
L’espai disponible és sempre limitat i, per tant, ha calgut sa-
crificar dades importants. En tot cas, els sacrificis d’informa-
ció han estat fets des de la convicció que es tractava d’es-
deveniments de menor rellevància. Les idees canvien amb el 
pas del temps i les preferències també. Tal vegada, algun dia, 
en el futur, hom haurà de modificar alguna de les decisions 
d’aquesta tria. O moltes. Ara mateix, però, l’elecció és la que 
figura al volum que el lector té en mans. Tant de bo que 
pugui ajudar a aquesta tasca, noble i necessària, de construir 
la memòria!

Jordi maLuquer de motes

Catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques
Universitat Autònoma de Barcelona 





CRONOLOGIA 
DE 85 ANYS
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FETS POLÍTICS I SOCIALS FETS ECONÒMICS I CORPORATIUS

1931

L’antic socialista Pierre Laval es converteix en Cap del Govern 
de França (27 de gener), càrrec des del qual tractarà d’estrènyer 
relacions amb el règim feixista de Benito Mussolini.

Dimiteix el Cap del Govern espanyol Dámaso Berenguer i tot el 
seu gabinet, que havia substituït la dictadura de Primo de Rivera, 
davant la negativa dels partits polítics a participar en unes noves 
eleccions generals (14 de febrer).

El rei Alfons XIII crida l’almirall Juan Bautista Aznar a formar el 
que serà darrer Govern de la monarquia (18 de febrer).

Eleccions municipals a Espanya, amb la victòria dels candidats 
republicans a les principals ciutats del país (12 d’abril).

Després de la victòria d’Esquerra Republicana de Catalunya a les 
eleccions, Francesc Macià proclama la República Catalana dins 
d’una federació de repúbliques ibèriques hores abans que Niceto 
Alcalá Zamora actués a Madrid (14 d’abril).

Proclamació de la República i exili d’Alfons XIII (14 d’abril). Alcalá 
Zamora, President del Govern provisional. 

Després de difícils negociacions, Macià accepta la proposta del 
Govern provisional de la República espanyola de modificar la 
decisió anterior i actuar com a Govern d’una recuperada Gene-
ralitat de Catalunya (17 d’abril).

La Ponència encarregada de la redacció enllesteix l’avantprojec-
te de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya a Núria (20 de juny).

L’emperador o Negus d’Etiòpia, Haile Selassie, signa la primera 
Constitució escrita que introdueix un sistema parlamentari bi-
cameral (16 de juliol).

El projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya és aprovat pel 
99 per cent dels vots en referèndum popular amb una elevada 
participació (2 d’agost).

Japó ataca Mukden (avui Shenyang) i s’apodera de diversos 
punts estratègics de Manxúria (18 de setembre). Posteriorment 
procedeix a annexionar tota la província a la qual es donarà la 
denominació de Manchukuo.

Les Corts espanyoles aproven el sufragi femení, pel qual havia 
lluitat de forma especialment activa Clara Campoamor, advo-
cadessa i fundadora de la Unión Republicana Femenina (1 d’oc-
tubre).

Promulgació de la Constitució de la Segona República a Espanya 
(9 de desembre). Niceto Alcalá Zamora en serà President i Manuel 
Azaña Cap del Govern.

S’inaugura el servei telefònic entre les Illes Canàries i la Penínsu-
la Ibèrica (22 de gener).

Entra en servei la refineria de petroli instal·lada per CEPSA a 
Tenerife, amb una capacitat de refinament de 250.000 tones 
anuals.

Creació de l’Institut d’Investigacions Econòmiques, amb fun- 
cions de servei central d’estadística de Catalunya, dirigit per 
l’economista Josep Antoni de Vandellós

S’inaugura a Madrid l’aeròdrom de Barajas (22 d’abril).

Inauguració oficial de l’Empire State Building a Nova York (1 de 
maig).

En plena crisi econòmica internacional el Credit Anstalt de Vie-
na, el més gran banc austríac, fa fallida (11 de maig).

Fundació a Barcelona del Col·legi de Comptadors Jurats de 
Catalunya, sota la presidència de R. Álvarez Albiol, amb les 
funcions d’“inspecció de comptabilitats de totes classes i 
examen d’inventaris-balanços” de les empreses (juny).

Moratòria Hoover d’un any per a totes les obligacions de paga-
ments internacionals (20 de juny).

Fallida de la Danatbank de Berlín, el banc alemany més gran (13 
de juliol).

La RCA inaugura la primera emissora de TV damunt l’Empire Sta-
te Building.

Fundació del Aeroclub de Sabadell.

Gran Bretanya abandona el patró or (21 de setembre) i la lliura 
esterlina es devalua en un 25 %. També ho fan Àustria i Hongria 
amb posicions crítiques quant al deute a curt termini.

Creació a Espanya dels jurats mixtos per a arbitrar els conflictes 
laborals (27 de novembre). 

La Llei de Desbloqueig procedeix a la unificació de la moneda a 
Espanya en base a la pesseta nacional i desbloqueja els comptes 
corrents a les entitats financeres (7 de desembre).

Japó abandona el patró or i el ien inicia una ràpida devaluació 
(11 de desembre).
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FETS POLÍTICS I SOCIALS FETS ECONÒMICS I CORPORATIUS

1932

Mahatma Gandhi és empresonat pels britànics a l’Índia (4 de 
gener). Un cop alliberat, participa a la Conferència de Londres en 
la qual exigeix la independència, la qual cosa el converteix aviat 
en un heroi nacional.

Primera sessió de la Conferència internacional de desarmament 
a Ginebra amb la participació de 60 països membres de la So-
cietat de Nacions, en què es tracta de la reducció d’armaments 
(6 de febrer).

Les Corts republicanes d’Espanya aproven la Llei del divorci (24 
de febrer).

Reelecció a la Presidència del Govern alemany del mariscal Paul 
von Hindenburg amb una àmplia majoria sobre Adolf Hitler (10 
d’abril).

Govern presidit pel radical d’Édouard Herriot a França (3 de 
juny), que durarà fins al 14 de desembre.

Promulgació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya després de 
ser reformat per ajustar-lo a la Constitució espanyola (15 de se-
tembre).

El Ministre de Finances de Portugal António de Oliveira Salazar 
ascendeix a la Presidència del Consell de Ministres que ocuparia 
durant 36 anys (juliol).

Aixecament fracassat a Sevilla contra el Govern de la República 
dirigit pel general José Sanjurjo, cap de la Guàrdia Civil, que va 
ser batejat com a “la sanjurjada” (10 d’agost).

Les Corts espanyoles aproven l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya, després d’introduir molts canvis a la proposta presentada 
per la Generalitat (9 de setembre). Va ser l’únic aprovat abans 
de la Guerra Civil.

El candidat pel Partit Demòcrata Franklin D. Roosevelt venç molt 
àmpliament el President Herbert Hoover que cercava la reelecció 
(1 de novembre).

Fallen simultàniament els mecanismes que havien estat activant 
el creixement econòmic espanyol dels anys 1915-1930: inver-
sió pública, inversió estrangera, augment de les exportacions de 
mercaderies i remeses dels emigrants a l’estranger.

Acabament del primer pla quinquennal a la Unió Soviètica i inici 
del segon (22 de gener), que estableix la liquidació del sector 
privat i estén la col·lectivització agrària.

Decret del Govern de Manuel Azaña que ordena l’expulsió dels 
jesuïtes (23 de gener).

Convenció d’Oslo sobre cooperació econòmica entre els països 
escandinaus, Bèlgica i Holanda (7 de febrer).

Jaume Carner, Ministre d’Hisenda del Govern espanyol des del 
15 de desembre de l’any anterior, elabora el primer pressupost de 
l’etapa republicana i planteja una reforma tributària.

La Conferència de Lausana aprova el final del pagament de re-
paracions de guerra, que li havien estat imposades l’any 1918, a 
través d’un pagament simbòlic de tres mil milions de marcs per 
part d’Alemanya (16 de juny).

Promulgació de la Llei de Reforma Agrària a Espanya amb ex-
propiació de les grans propietats mitjançant indemnització (9 
de setembre).

Un Decret d’Intensificació de Conreus permet l’ocupació tempo-
ral de finques susceptibles de ser arrendades per al conreu però 
que haguessin estat dedicades exclusivament a la ramaderia al 
sud d’Espanya (22 d’octubre).

Inauguració de l’edifici definitiu dels Magatzems Jorba al Portal 
de l’Àngel de Barcelona, primer gran magatzem per departa-
ments de Catalunya (24 d’octubre).

Les Corts aproven la reforma tributària preparada per Jaume 
Carner que introdueix la Contribución General sobre la Renta, 
primera forma de l’impost sobre la renda a Espanya (20 de no-
vembre).

Sudàfrica abandona el patró or (27 de desembre).

Carles Pi Sunyer realitza una gran enquesta sobre els fluxos co-
mercials exteriors de Catalunya en què basa l’estudi El comerç de 
Catalunya amb la resta d’Espanya, que no es publica fins l’any 
1959 a Mèxic.
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FETS POLÍTICS I SOCIALS FETS ECONÒMICS I CORPORATIUS

1933

Aixecament armat de camperols anarquistes a Casas Viejas, pro-
víncia de Cadis, reprimit per la Guàrdia Civil amb 21 morts civils. 
La duresa de la intervenció posaria en qüestió seriosament la 
imatge del Govern republicà (11-12 de gener).

El Congrés dels Estats Units rebutja la proposta del President Her-
bert Hoover i aprova la independència de les Filipines (17 de gener).

El President alemany Hindenburg nomena canceller d’Alemanya 
Adolf Hitler, que presidirà un Govern de coalició (30 de gener).

Incendi de l’edifici del Reichstag a Berlín mai no ben aclarit, pel 
qual el Govern nazi va acusar un jove comunista holandès que 
fou executat (27 de febrer).

Japó és acusat d’agressió per la intervenció de Manxúria i con-
demnat per la Societat de Nacions, per la qual cosa abandonarà 
aquesta organització internacional (27 de juny).

Supressió de la llibertat de premsa i d’altres drets cívics a Alema-
nya (27 de febrer).

El canceller d’Àustria Engelbert Dollfuss dissol el Parlament i co-
mença a governar a través de decrets instaurant un règim dic-
tatorial (4 de març).

El Partit Nazi guanya les eleccions parlamentàries a Alemanya 
amb el 43,9 per cent dels vots i 288 escons (5 de març).

Promulgació a Portugal d’una Constitució de signe corporativis-
ta, segons un model autoritari proper a nazis i feixistes, inspirada 
per Salazar que inaugura l’Estado Novo (28 de maig).

Alemanya es retira de la Conferència de desarmament que s’havia reu-
nit de nou a Ginebra i de la mateixa Societat de Nacions (23 d’octubre).

José Antonio Primo de Rivera, fill del dictador, pronuncia el dis-
curs de fundació de Falange Española al Teatro de la Comedia de 
Madrid (29 d’octubre).

Primeres eleccions generals a Espanya amb sufragi universal que 
donen la victòria als partits de dretes i obren pas a un nou Go-
vern presidit per Alejandro Lerroux amb el suport de la Confe-
deración Española de Derechas Autónomas (CEDA) i els sectors 
monàrquics (19 de novembre).

Mort del President de la Generalitat Francesc Macià, seguida d’un 
enterrament amb massiva presència popular (25 de desembre).

Membres de l’organització feixista Guàrdia de Ferro assassinen el Pri-
mer Ministre liberal romanès Ion Gheorghe Duca (29 de desembre).

El Parlament de Catalunya, en sessió extraordinària, elegeix Lluís 
Companys per a la Presidència de la Generalitat (31 de desembre).

L’empresa alemanya Krupp posa a punt el motor dièsel en dos 
temps per als camions que fabrica (16 de febrer).

Comença als Estats Units l’aplicació de la política del New Deal, 
orientada a la creació d’ocupació, amb la presa de possessió de 
la presidència de Roosevelt (4 de març).

El Govern republicà crea la Universitat Internacional de Santan-
der a La Madalena, actualment IU Menéndez Pelayo, al palau 
que utilitzava privadament la família reial (2 d’abril).

El President Roosevelt signa l’Ordre Executiva 6.102 per la qual 
obliga tots els ciutadans residents als EUA a lliurar a la Reserva 
Federal tot l’or que tinguessin, en monedes o en qualsevol altra 
forma, a canvi de 20,67 dòlars per unça d’or, la qual cosa va refor-
çar enormement el Tresor nord-americà (5 d’abril).

Estats Units abandona el patró or i devaluació del dòlar (30 
d’abril).

Prohibició dels sindicats de treballadors pel Govern de Hitler a 
Alemanya (2 de maig).

Dins de les actuacions del New Deal, el President americà Roo-
sevelt signa la llei que crea l’Autoritat de la Vall del Tennessee 
amb un programa de regulació del riu, construcció de centrals 
elèctriques i fabricació d’adobs per tal de promoure el creixe-
ment econòmic (18 de maig).

Conferència Econòmica i Monetària Internacional de Londres: 
seixanta-quatre països debaten sobre l’estabilització de les mo-
nedes però no  arriben a tancar un acord. Lluís Nicolau d’Olwer 
assumeix la representació del Govern espanyol i compta amb 
l’assistència d’Antonio Flores de Lemus (12 de juny). 

El tradicional corrent migratori d’espanyols cap a França, l’Ar-
gentina o Cuba resta detingut per la crisi econòmica i les me-
sures contra els estrangers a aquests països. En sentit contrari, 
molt antics emigrants es veuen obligats a retornar, en molts ca-
sos sense poder pagar ni tan sols el viatge.

Un decret del Govern organitza la companyia Petróleos de Méxi-
co, PETROMEX (28 de desembre).
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El pacte de no agressió signat per l’Alemanya nazi i el Govern 
de Polònia pacifica temporalment les relacions entre tots dos 
països (26 de gener).

Dimissió del Govern Daladier a França i formació d’un Govern 
d’“unitat nacional” sota la presidència de Gaston Doumergue (9 
de febrer).

El Pacte dels Balcans signat per Iugoslàvia, Romania, Turquia i 
Grècia, estableix la defensa de la integritat territorial dels països 
afectats enfront d’una eventual invasió promoguda per Bulgària 
o Hongria (9 de febrer).

Els partits ultradretans Falange Española i Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista, liderats per José Antonio Primo de Rivera 
i Onésimo Redondo, es fusionen en una sola força política ano-
menada FE y de las JONS (13 de febrer).

Després de la mort del rei Albert I de Bèlgica el succeeix Leo- 
pold III (23 de febrer)..

Cop d’Estat militar a Bulgària que instaura un règim dictatorial 
(19 de maig).

Primera reunió de Mussolini i Hitler a Venècia en què no tanquen 
acords però preparen futures operacions militars (14 i 15 de juny).

Roosevelt decideix canviar l’estatus de les Filipines de colònia a 
domini i convoca una Assemblea nacional.

L’anomenada “Nit dels ganivets llargs” va tenir lloc una sèrie 
d’assassinats polítics dins del mateix Partit Nazi alemany da-
munt el líder Ernst Röhm i els altres principals dirigents del  grup 
militaritzat de l’Sturmabteilung (SA) i del sector més esquerrà 
(1 de juliol).

Després de la mort de Hindenburg, Hitler accedeix a la Presidèn-
cia del Govern alemany (2 d’agost).

L’exèrcit nord-americà abandona Haití, després que el President Ro-
osevelt confirmés l’acord de separació d’agost de 1933 (15 d’agost).

Aixecament revolucionari dels obrers a Astúries (5 d’octubre).

Lluís Companys proclama l’Estat català dins d’una República Fe-
deral Espanyola (6 d’octubre).

Assassinat a Marsella del rei Alexandre I de Iugoslàvia pel movi-
ment terrorista croat Ústaixa (9 de setembre).

Derrotat per les forces de Chiang Kai-shek, l’Exèrcit Roig sota el 
guiatge de Mao Zedong comença la Llarga Marxa, una fuga per 
tot el territori del país (16 d’octubre).

L’estranya mort de l’estafador Alexander Stavisky, vinculat al di-
rector del Crédit communal de Baiona, provoca un gran escàndol 
en comprovar-se la implicació de molts polítics i motiva la cai-
guda del Govern de Camille Chautemps (30 de gener).

Creació de l’Import-Export Bank (Eximbank), agència pública 
nord-americana per a impulsar el comerç exterior a través de 
crèdits als països compradors (2 de febrer).

Organització del règim que regulava el sistema corporatiu a Ità-
lia (5 de febrer).

El Govern de la Generalitat aprova la Llei de Contractes de Con-
reu per tal de protegir els rabassaires en acabar-se els contractes 
de rabassa morta a la viticultura (11 d’abril).

Promulgació de la Ley de Paro que tracta de combatre l’atur a 
través d’obres públiques i de les promocions privades i crea la 
Junta Nacional contra el Paro (juliol).

La Iraq Petroleum Company construeix l’oleoducte Mosul-Trípoli 
al Líban (14 de juliol).

La Generalitat crea el Servei Central d’Estadística, al capdavant 
del qual se situa Josep Antoni Vandellós (juny).

Alemanya suspèn el pagament del deute exterior en moneda (1 
de juliol).

Espanya ingressa al Conveni Internacional de Navegació Aèria, 
CINA (22 de novembre).

Darrer any de les estimacions de la Balança de pagaments d’Es-
panya que realitza el Banc d’Espanya sota la direcció de Fran-
cisco Jáinaga.

Comença una lleugera recuperació de la producció industrial es-
panyola després de la forta caiguda de l’any 1931.
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Un referèndum celebrat al Sarre decideix la reintegració a Ale-
manya després de 15 anys d’administració francesa per fideïco-
mís de la Societat de Nacions (13 de gener).

Viacheslav Mólotov és confirmat President del Congrés de Co-
missaris del Poble o Cap del Govern a l’URSS (6 de febrer).

El Govern italià ordena l’embarcament de tropes cap a Somàlia 
(18 de febrer).

Caiguda a Espanya del Govern presidit per Alejandro Lerroux, 
que serà cridat a formar un nou Govern, amb el suport dels par-
tits de dreta i José María Gil Robles assumeix el Ministeri de la 
Guerra (3 de març). 

El Govern de Lerroux restableix la pena de mort i promulga una 
Llei d’amnistia que beneficia al general Sanjurjo (27 de març).

José María Gil-Robles és nomenat per Lerroux Ministre de la 
Guerra, càrrec des del qual promou al general Franco a Cap de 
l’Estat Major Central i al general Mola a comandant de les tropes 
al Marroc (6 de maig).

Acord de Stresa, a la vora del Lago Maggiore, signat per França, 
Gran Bretanya i Itàlia per oposar-se a qualsevol actuació que 
posés en perill la pau a Europa, la qual cosa volia ser un adverti-
ment per a Alemanya (14 d’abril).

Bolívia i Paraguai posen fi a la guerra que mantenen des de se-
tembre del 1932 pel control del Chaco Boreal (12 de juny).

Els conservadors guanyen les eleccions a Gran Bretanya i Stanley 
Baldwin substitueix el laborista Ramsay MacDonald com a Pri-
mer Ministre (15 de juny).

Hitler promulga un seguit de Lleis antisemites a Nuremberg i 
adopta la creu gammada com a símbol oficial per a la bandera 
alemanya (15 de setembre).

Les forces italianes d’Eritrea, comandades per Emilio de Bono, 
envaeixen Etiòpia provocant l’inici de la Segona Guerra Ita-
lo-etíop o Guerra d’Etiòpia (2 i 3 d’octubre).

Georgios Kondilis, Ministre de la Guerra de Grècia, dóna un cop 
d’Estat que provoca la caiguda del Govern de Panagis Tsaldaris i 
hi ocupa la Presidència (10 d’octubre).

El plebiscit sobre la monarquia a Grècia dóna una gran majoria a 
la restauració, la qual cosa culmina amb el retorn del rei Jordi II 
(3 de novembre).

Estats Units assigna al domini de Filipines la condició d’Estat 
Lliure Associat, amb el nom de Mancomunitat Filipina, que man-
tindria fins al 1946.

Inauguració oficial de l’oleoducte Kirkük-Haifa, que fa arribar el 
petroli iraquià al Mediterrani (gener).

El Tribunal Suprem dels Estats Units declara inconstitucionals 
les mesures de reconstrucció industrial del New Deal així com la 
Agricultural Adjustment Act, en què es basa la reforma agrària 
(27 de maig). 

Les Corts espanyoles aproven una llei de contra-reforma agrària 
(juliol).

El Congrés dels Estats Units aprova la Social Security Act, pro-
moguda pel President F. D. Roosevelt en el marc del New Deal, 
que atorga caràcter definitiu a les mesures de suport als ancians 
dels estaments més desvalguts (14 d’agost).

Esclata a Espanya l’escàndol de l’“estraperlo”, denominació feta 
amb els cognoms Strauss, Perle y Lowmann, personatges que 
havien muntat una ruleta manipulada amb un dispositiu elèctric 
per assegurar els guanys de les cases de joc com els Casinos de 
Sant Sebastià i de Mallorca. Quan va ser prohibida, els creadors 
varen exigir indemnitzacions per la gran quantitat de comissions i  
suborns que havien pagat als polítics del Govern (10 de setembre).

Josep Antoni Vandellós publica Catalunya poble decadent.

Romà Perpinyà Grau edita De Economía Hispana en alemany a la 
revista Weltwirtschaftliches Archiv de la Universitat de Kiel. Serà 
publicat en castellà l’any següent per l’editorial Labor.

La crisi conjuntural de l’economia espanyola es pot donar per 
superada, amb un cert retard sobre alguns altres països euro-
peus.

A Espanya, el preu del petroli, del qual Campsa en té el monopoli, 
s’incrementa un 36 per cent.
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Eduard VIII és proclamat rei dAnglaterra a la mort del seu pare 
Jordi V (20 de gener).

Victòria del Front Popular a Espanya (16 de febrer).

Azaña forma Govern substituint Portela Valladares (19 de febrer).

Lluís Companys torna a la Presidència de la Generalitat (1 de març).

Les eleccions a França donen la victòria al Front Popular encap-
çalat per Léon Blum (3 d’abril).

L’exèrcit italià posa fi a la Segona Guerra Italo-etíop (5 de maig).

Les Corts elegeixen Azaña President de la República (8 de maig).

Itàlia annexiona Etiòpia amb Eritrea i Somàlia (1 de juny).

Assassinat a Madrid del militar socialista José Castillo per un grup 
de falangistes i, en represàlia, del dirigent conservador José Calvo 
Sotelo per un escamot dels Guardias de Asalto (13 de juliol).

Aixecament Espanya, encapçalat per Queipo de Llano, Mola i 
Franco, que no aconsegueix el control del Govern i provoca l’inici 
de la Guerra Civil (18 de juliol).

Des de l’endemà, s’inicien accions criminals a banda i banda contra 
els enemics polítics i, a la zona republicana, una revolució social 
que provoca les transferències de propietat majors de la història.

Creació del Comitè de Milícies Antifeixistes a Catalunya (21 de juliol).

França promou un acord de neutralitat a Espanya amb Gran Bre-
tanya, Portugal, Alemanya, Itàlia i l’URSS: el Comitè de No-Inter-
venció, secundat per 27 Estats (25 d’agost).

Francisco Largo Caballero és designat Cap del Govern de la Re-
pública (4 de setembre).

Nou Govern de la Generalitat amb Tarradellas com a Vicepresi-
dent (26 de setembre).

Creació de les Brigades Internacionals (30 d’octubre).

El Govern republicà abandona Madrid i s’Instal·la a València (6 
de novembre).

Arriba Espanya la Legió Còndor (15 de novembre).

José Antonio, fundador de Falange Española, és afusellat a Ala-
cant (20 de novembre).

Stalin fa aprovar una Constitució al VIII Congrés Extraordinari 
dels Soviets (5 de desembre).

Assassinat de milers de presoners, considerats enemics, a Para-
cuellos de Jarama i Torrejón de Ardoz, Madrid (del 7 de novembre 
al 4 de desembre).

Creació de la Fundació Ford per a finançar programes de suport a 
la democràcia i de lluita contra la pobresa (15 de gener).

Lluís Nicolau d’Olwer és nomenat governador del Banco de Es-
paña, càrrec en què romandrà fins l’agost de 1938 (març).

Nacionalització del Banc de França i de la indústria de fabricació 
d’armes (11 de juliol).

El Banc d’Espanya disposa d’unes reserves de metalls preciosos 
extraordinàries, a l’entorn de 710 tones d’or.

La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona es converteix, 
per una banda, en la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i, 
per l’altra, en l’Escola d’Estadística i Economia.

El Govern de la Generalitat crea la Comissió d’Indústries de 
Guerra per normalitzar la producció i retornar un cert ordre a 
l’economia (7 d’agost).

El Consell d’Economia de Catalunya promulga un Decret de Col-
lectivització i Control Obrer a través del qual se substitueix la 
propietat individual per la col·lectiva i se suprimeix la renda que 
no procedeixi del treball (24 d’octubre).

El Govern de Franco instal·la la capital a Burgos i crea un nou 
Banc d’Espanya i diferents organismes sectorials, molts dels 
quals seran agrupats a la Comisión de Hacienda. Tot el sistema 
institucional restarà fortament centralitzat, mentre que l’acció 
de Govern procedeix a la subjecció de l’activitat econòmica a les 
necessitats militars. 

El Govern republicà envia les reserves d’or del Banc d’Espanya a 
Moscou, fins a 510 tones, per adquirir armament modern, com 
ara avions i vaixells. Tres vaixells arriben carregats d’or al port 
d’Odessa (2 de novembre).

França, Suïssa i Holanda abandonen el patró or (27 de setembre).

Primera emissió de bitllets del Banc d’Espanya de Burgos, amb la 
qual cosa hi haurà dues pessetes distintes, republicana i nacional 
(21 de novembre).

Vandellós edita El porvenir del cambio de la pesseta, traducció 
castellana de l’article que havia publicat al Butlletí d’Investiga- 
cions Econòmiques abans.

John M. Keynes publica The General Theory of Employment, Inte-
rest and Money, que fonamentarà l’actuació dels Governs occi-
dentals durant prop de 50 anys.
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L’Alemanya de Hitler i la Itàlia de Mussolini abandonen el Comitè 
de No-Intervenció.

El Congrés nord-americà decreta l’embargament de les armes 
que poguessin enviar-se a les dues parts bel·ligerants a la Guerra 
Civil espanyola (6 de febrer).

L’exèrcit de Franco entra a Biscaia (31 de març).

Itàlia s’adhereix al Pacte Anti-Komintern i abandona la Societat 
de Nacions (març).

Un decret d’unificació crea el partit únic Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS sotmès a l’autoritat de Francisco Franco 
esdevingut Cap de l’Estat i Generalísimo dels exèrcits (19 d’abril).

Avions alemanys de la Legió Còndor bombardegen Guernica i 
Durango (26 d’abril).

Fets de maig a Barcelona: enfrontaments armats entre els dife-
rents grups que fan costat a la República: anarquistes i POUM 
contra forces del Govern i PSUC (3 de maig).

Dimissió de Largo Caballero a la presidència del Consell de Mi-
nistres espanyol. És substituït per Juan Negrín (17 de maig).

El diputat conservador Arthur Neville Chamberlain assoleix la 
Presidència del Govern a Gran Bretanya al capdavant d’un Go-
vern de coalició (28 de maig).

Andreu Nin, destituït com a Conseller de la Generalitat el de-
sembre anterior, és segrestat amb altres dirigents del POUM i 
assassinat per estalinistes soviètics (22 de juny).

L’incident del pont de Marco Polo, prop de Pequín, fa esclatar la 
Segona Guerra entre Xina i Japó (7 de juliol).

Comença el període del Gran Terror a l’URSS de Stalin, amb una 
forta repressió sobre els kulaks, petits propietaris rurals, i depor-
tacions massives (5 d’agost).

Torna a començar la guerra Sino-japonesa amb la captura de 
Pequín (8 d’agost).

Tropes nacionalistes conquereixen la ciutat de Santander (14 
d’agost).

Ocupació d’Astúries per l’exèrcit nacional (21 d’octubre).

Franco estableix la Fiesta Nacional per a l’1 d’octubre en com-
memoració del seu nomenament de Caudillo d’Espanya i Gene-
ralísimo dels exèrcits (28 de setembre).

L’exèrcit japonès ocupa Xangai i Nankin (14 de desembre).

L’economia de la República cau en una situació caòtica a causa 
de la diversitat de projectes dels grups que li donen suport i dels 
processos revolucionaris contradictoris. A més de la persecució 
d’empresaris i tècnics, les col·lectivitzacions, l’augment dels sa-
laris i les reduccions de la jornada laboral erosionen greument 
l’aparell productiu.

El Govern de Burgos crea el Subsidio al combatiente, una mena 
d’impost sobre el consum dels béns considerats de luxe (8 de 
gener).

Llei de creació de la Comisión Central Administradora de Bie-
nes Incautados per l’administració dels militars a Burgos (10 de 
gener).

Creació del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Repara-
ciones (SNRDR) per a intervenir a zones particularment destruï-
des per les accions de guerra (gener).

L’empresa nord-americana DuPont de Nemours a Wilmington 
(Delaware) patenta el niló, una fibra d’origen sintètic (16 de fe-
brer).

El Govern de Burgos ordena el lliurament obligatori de divises, 
valors estrangers i or en propietat de particulars amb petites 
compensacions (14 de març)

El President Lázaro Cárdenas decideix nacionalitzar els ferrocar-
rils a Mèxic (23 de juny).

El Govern franquista bloqueja els saldos en comptes corrents i 
imposicions a termini des del 18 de juliol del 1936 a les ciutats 
conquerides  (13 d’octubre).

La Llei d’Ordenació bladera crea el Servicio Nacional del Trigo 
(SNT) inaugurant una política agrària intensament intervencio-
nista, que no evitarà l’escassetat d’aliments per més de deu anys 
(23 d’agost).

Simon Kuznets coordina el treball d’un grup d’investigadors del 
National Bureau of Economic Research i presenta al Congrés 
dels EUA un informe amb el títol National Income, 1929-1925, 
primer estudi modern d’una sèrie anual de renda nacional.
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El President del Brasil Getúlio Vargas instaura l’Estado Novo, de 
tendència feixista, després del cop d’Estat militar que havia en-
capçalat poc temps abans (1 de gener).

Franco forma a Burgos el primer gabinet de la zona nacional, 
del qual es reserva els càrrecs de Cap de l’Estat i del Govern (30 
de gener).

Hitler assumeix personalment el comandament de l’exèrcit ale-
many (4 de febrer).

Tropes alemanyes entren a Viena (21 de març).

Un referèndum nacional aprova a Àustria l’Anschluss o annexió 
al III Raich amb un resultat abassegador (10 d’abril).

L’exèrcit de Franco arriba fins al Mediterrani i trenca l’Espanya 
republicana en dos territoris sense continuïtat (15 d’abril).

Culminen les purgues estalinistes a l’URSS amb el procés “dels 
21”, que acaba amb la condemna i execució de Bujarin i altres 
dirigents (abril).

Batalla del Segre: les forces nacionals s’apoderen de les comarques 
nord-occidentals de Catalunya (juny-gener de l’any següent).

L’URSS aconsegueix la victòria sobre els japonesos a la Batalla del 
Llac Jasàn i recupera la zona oriental de Manxúria (11 d’agost).

Gran Bretanya instal·la una xarxa d’estacions costaneres —Chain 
Home—, per detectar els avions enemics i atacar-los a l’aire (setem-
bre). Tindrà efectes determinants a les batalles aèries de la guerra.

La batalla de l’Ebre provoca fortes pèrdues en l’exèrcit republicà 
i, a la pràctica, decideix el resultat de la Guerra Civil (juliol-no-
vembre).

Conferència de Munic entre Hitler, Mussolini, Chamberlain i Da-
ladier en què es decideix la cessió a Alemanya de la regió txecos-
lovaca dels Sudets (29 de setembre).

L’exèrcit japonès ocupa Canton (12 d’octubre).

Ocupació per tropes alemanyes dels Sudets a Bohèmia (1-10 
d’octubre). Els seus habitants esdevenen ciutadans del Reich (21 
d’octubre).

Mort de Mustafà Kemal Atatürk, President de Turquia i cap de 
l’exèrcit. És substituït per Ismet Inönü (10 de novembre).

Durant la Nit dels Vidres Trencats, a Alemanya, els nazis donen 
mort a 21 jueus, cremen 267 sinagogues, profanen cementiris i 
destrueixen botigues i empreses, a banda de detenir molts milers 
de ciutadans (9 de novembre).

Nacionalització dels ferrocarrils a França quan l’Estat pren la 
propietat del 51 per cent de la propietat de la nova SCNF (gener).

Comença a l’URSS el Tercer Pla Quinquennal, que tracta d’impul-
sar la indústria lleugera, però solament dura fins al 1941 per la 
invasió alemanya i l’entrada a la guerra.

Estrena a Nova York de Blancaneu i els set nans, de Walt Disney, 
primer llargmetratge de dibuixos animats i el primer a utilitzar 
Technicolor (4 de febrer).

Descobriment de grans jaciments de petroli al pou número 7 de 
Dammam a l’Aràbia Saudita, que es converteix en un dels majors 
productors i exportadors del món.

Els bombardejos franquistes sobre la ciutat de Barcelona causen 
més de mil morts (16-18 de març).

El Govern mexicà nacionalitza les propietats petrolieres dels Es-
tats Units i de Gran Bretanya al seu territori (19 de març).

Creació del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social 
de la Tierra (SNREST), amb la finalitat de neutralitzar la reforma 
agrària i les col·lectivitzacions de la guerra retornant la terra als 
seus antics propietaris (abril).

El Govern de Franco promulga el Fuero del Trabajo, a imitació 
de la Carta del Lavoro feixista, creant els sindicats verticals i la 
Magistratura del Trabajo (9 de març).

Fundació a Mèxic de la Confederació de Treballadors d’Amèrica 
Llatina, durant 25 anys la gran organització de les centrals obre-
res d’Amèrica Llatina (setembre).

La Labor Standards Act nord-americana imposa el salari mínim 
per als obrers (24 d’octubre).
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Les tropes franquistes entren a la ciutat de Barcelona (26 de 
gener).

L’exèrcit de Franco completa l’ocupació de Catalunya (10 de  
febrer).

França reconeix el Govern de Franco mitjançant l’Acord Bé-
rard-Jordana (25 de febrer). 

Pocs dies després ho farà el Govern de Gran Bretanya (28 de 
febrer).

Cop d’Estat a l’Espanya republicana contra Negrín encapçalat 
pel coronel Casado, amb el suport de tots els sectors que volien 
finalitzar una guerra ja perduda (5 de març).

Franco es nega a cap mena de negociació sobre els termes de la 
pau amb Casado (19 de març).

L’Espanya de Franco s’adhereix al Pacte Antikomintern (27 de 
març).

Avenç general de l’exèrcit de Franco i entrada a la ciutat de Ma-
drid (28 de març).

L’exèrcit franquista conquereix tot d’una València i, finalment, 
Alacant (31 de març).

Darrer comunicat de guerra de Franco, que anuncia el final (1 
d’abril).

Els Estats Units reconeixen el Govern instaurat per Franco (2 
d’abril).

Tropes italianes envaeixen Albània (7 d’abril).

El Govern de Franco abandona la Societat de Nacions (7 d’abril).

El regne de Siam es converteix en Tailàndia (27 de juny).

Eslovàquia es proclama independent, sota la Presidència del sa-
cerdot catòlic Jozef Tiso i la direcció del Govern de Vojtech Tuka, 
adoptant la ideologia nazi (21 de juny).

Acord de no agressió entre Alemanya i l’URSS, conegut com 
Pacte Ribbentrop Mólotov, en què Stalin i Hitler es reparteixen 
l’Europa Oriental (23 d’agost). 

L’exèrcit alemany envaeix Polònia, la qual cosa dóna lloc a l’inici 
de la Segona Guerra Mundial (1 de setembre). 

Tropes alemanyes entren a la ciutat de Varsòvia (27 de setem-
bre).

La Societat de Nacions expulsa l’URSS en haver envaït Finlàndia 
(14 de desembre).

Acabada la guerra, Franco adopta a una política autàrquica ra-
dical, segons el model feixista i nazi, que entrebanca la recons-
trucció i provoca l’estancament econòmic.

Creació de la Comisaría General de Abastecimientos y Transpor-
tes per a l’adquisició de recursos per a l’abastiment i la interven-
ció als mercats de productes (10 de maig).

L’escassetat obliga Franco a introduir les cartillas de raciona- 
miento i a controlar estrictament la distribució d’aliments (14 
de maig)

Els nazis tanquen les darreres empreses de propietat jueva a Ale-
manya (6 de juliol).

La companyia Pan American inaugura la primera línia regular de 
transport de passatgers entre Amèrica i Europa amb un Boeing 
314 entre Nova York i Marsella (24 de juny).

Fundació de l’Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), 
organisme que exercia el monopoli del comerç i tinença de di-
vises, controlava els canvis exteriors i fixava els tipus oficials (25 
d’agost).

El Govern de Franco crea l’Instituto Nacional de Colonización 
amb la finalitat d’augmentar l’àrea conreada i regada i reforçar 
l’autarquia alimentària (octubre).

Un decret estén les funcions del Servicio Nacional del Trigo als 
altres cereals i als llegums per equilibrar la producció i estabilit-
zar els preus (27 d’octubre).

Dos estudiants d’enginyeria, Bill Hewlett i Dave Packard, comen-
cen a crear els seus productes electrònics al garatge d’una casa 
a Palo Alto (Califòrnia), origen d’una de les empreses tecnològi-
ques més importants del món.
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La Pau de Moscou posa fi a la primera fase de la Guerra entre 
Rússia i Finlàndia (13 de març).

Forces alemanyes envaeixen Dinamarca i Noruega (9 d’abril).

Winston Churchill, designat Primer Ministre del Regne Unit (11 
de maig).

L’exèrcit alemany envaeix Bèlgica, Holanda i França (maig).

Rendició d’Holanda després d’una ràpida campanya dels nazis 
(17 de maig).

Capitulació de Leopold III de Bèlgica (28 de maig).

Batalla del Mosa amb una greu derrota de França que suposa el 
trencament del front de Sedan (3 de setembre).

L’exèrcit alemany entra a París (14 de juny).

Dimissió de Paul Reynaud al capdavant del Govern francès (16 
de juny). 

El mariscal Philippe Pétain assumeix a Vichy la Presidència de la 
França “lliure”, amb tot el poder legislatiu, executiu i judicial, i 
signa l’armistici amb Alemanya (22 de juny).

Ocupació militar soviètica de les regions romaneses de Bessàra-
bia i el nord de Bucovina (28 de juny a 4 de juliol).

Pétain nomena Vicepresident del Govern de Vichy Pierre Laval 
(12 de juliol).

La Gestapo captura a La Baule (França) el President Lluís Com-
panys (13 d’agost).

Alemanya, Itàlia i Japó signen a Berlín el Pacte Tripartit, o Pacte 
de l’Eix, que estableix l’aliança militar entre els tres països contra 
les forces aliades (27 de setembre).

Victòria naval britànica contra els italians a Malta (12 d’octubre).

Sis divisions de la Wehrmacht entren a Romania a petició del 
Primer Ministre Ion Antonescu (14 d’octubre).

El President Lluís Companys, lliurat a Franco, és afusellat a Bar-
celona (15 d’octubre).

Entrevista de Franco amb Hitler a Hendaia, en la qual es com-
promet a formar un cos de voluntaris, la División Azul (23 d’oc-
tubre).

Comença la Guerra italo-grega amb una campanya militar ita- 
liana d’invasió de Grècia (28 d’octubre).

Romania signa el Pacte Tripartit i s’adhereix a les forces de l’Eix 
(23 de novembre).

Durant la Segona Guerra Mundial gairebé tots els països que hi 
participen imposen controls estrictes sobre els pagaments inter-
nacionals i les transaccions exteriors.

El Govern britànic introdueix un sistema de racionament a causa 
de l’escassetat d’aliments (8 de gener).

La Llei d’unió sindical assigna tota l’activitat sindical a l’Organit-
zació Sindical de la Falange Espanyola (26 de gener).

Martin Kamen i Sam Ruben descobreixen el carboni 14 o radio-
carboni al laboratori de química de la Universitat de Califòrnia a 
Berkeley (27 de febrer).

El Govern espanyol consolida el deute contret amb Itàlia per un 
muntant de 5.000 milions de lires a amortitzar en 25 anys amb 
un tipus d’interès molt baix (8 de març).

Les Borses de valors tornen a ésser operatives a Espanya després 
de més de quatre anys de suspensió de les seves activitats.

Decret de venda obligatòria de la collita de blat al Servicio Nacio- 
nal del Trigo amb els preus fixats tant per a tots els cereals com 
per als llegums secs (15 de juny).

Llei de concessió de l’exclusiva del transport a tot el territori 
espanyol i de les línies amb l’estranger establertes per acords 
internacionals a la companyia Iberia per 20 anys (7 de juny).

El Servei Nacional del Blat (SNT) inicia la construcció dels pri-
mers graners o silos per a l’emmagatzematge del blat.
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Tropes britàniques ocupen Bengasi i Mogadiscio, a l’Àfrica Orien- 
tal (26 de febrer).

L’exèrcit alemany envaeix Bulgària (març).

La Marina britànica assoleix la victòria a la batalla del Cap Mata-
pàn i destrueix la flota italiana (28 de març).

Invasió alemanya de Grècia des de Bulgària (6 d’abril).

Ocupació alemanya de Iugoslàvia amb la rendició de l’exèrcit 
reial (17 d’abril).

Les tropes alemanyes ocupen Atenes i el Peloponès (27 d’abril).

Després de la invasió nazi, els ústaixes funden l’Estat indepen-
dent croat que ocupa Bòsnia i Hercegovina i l’actual Croàcia, 
aliat oficialment de l’Eix (15 de juny).

La Wehrmacht envaeix l’URSS en un ampli front des del Bàltic i 
fins al Mar Negre amb la col·laboració de forces romaneses (22 
de juny).

Surt cap a Alemanya el primer tren amb membres de la División 
Azul espanyola (13 de juliol).

Ocupació de Kíev per les tropes alemanyes que procedeixen a 
una gran matança de la població jueva i destrueixen part de la 
ciutat (9 de setembre).

Comença la Batalla de Moscou que permet l’arribada de l’exèrcit 
alemany a les portes de la capital soviètica (2 d’octubre).

Comença l’ofensiva soviètica d’hivern, que obligarà l’exèrcit nazi 
a retirar-se (6 de desembre).

La flota nord-americana del Pacífic és destruïda per l’aviació ja-
ponesa a Pearl Harbor (7 de desembre). 

Roosevelt porta al Congrés una declaració de guerra contra Japó  
(8 de desembre).

Alemanya i Itàlia declaren la guerra als Estats Units (11 de  
desembre).

Comença la primera Conferència de Washington entre Roosevelt 
i Churchill (22 de desembre).

Més de 50.000 presoners republicans i opositors polítics foren 
executats pels tribunals franquistes, principalment en 1940 i 
1941 però també els quatre anys següents.

El camp de concentració franquista de Miranda d’Ebre es con-
verteix en un centre per a estrangers, que serà dirigit un temps 
pel nazi Paul Winzer.

Nacionalització de les companyies ferroviàries de via ampla 
i fundació de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles  
(RENFE).

Comencen els treballs per reformar i unir els dos petits aerò-
droms de Barcelona, al Prat de Llobregat, per tal de construir un 
aeroport modern.

Llei de creació de l’Instituto Nacional de Industria (INI), hòlding 
que agrupa les empreses públiques segons les pautes de l’IRI ita-
lià (25 de setembre).

Disset persones reunides al Williams Club, al núm. 24 del 
carrer 39 Est de Nova York, funden The Institute of Inter-
nal Auditors (IIA) amb seu a Altamonte Springs (Florida), 
la principal associació professional internacional (19 de  
desembre).

Resposta negativa a la sol·licitud de legalitzar el Col·legi de 
Comptadors Jurats de Catalunya. 

Wassily Leontieff publica The Structure of American Economy, 
1919-1929, obra en què estableix les bases de les Taules In-
put-Output.

Victor Z. Brink publica el llibre La auditoria interna. Ell ma-
teix participarà a les accions per organitzar els professio-
nals de l’auditoria moderna.
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Els vint-i-sis països aliats en guerra contra les potències de l’Eix 
signen el Pacte de Washington pel qual es comprometen a no 
tancar un armistici per separat (1 de gener).

Tres batallons de l’exèrcit japonès s’apoderen de Manila i impul-
sen la conquesta de les illes Filipines (2 de gener).

Acaba la primera Conferència de Washington entre Roosevelt i 
Churchill on es decideixen qüestions d’estratègia i desenvolupa-
ment de la guerra (14 de gener).

Els japonesos derroten els britànics i conquereixen l’illa de Sin-
gapur (15 de febrer).

L’ocupació japonesa de Malàisia va seguida de milers d’execu- 
cions (febrer-juny).

El col·laboracionista Gaston Laval torna a la Presidència del Con-
sell de Ministres de la França de Vichy (18 d’abril).

La Segona Conferència de Washington entre Roosevelt i Chur- 
chill decideix el desembarcament de tropes nord-americanes i 
britàniques a Àfrica del Nord (26 de juny).

La Llei constitutiva de les Cortes del Govern de Franco crea a 
Espanya un simulacre de parlament amb una cambra d’elecció 
indirecta i sense capacitat d’iniciativa que es reserva al dictador 
Francisco Franco (17 de juliol).

Desembarcament de tropes aliades, principalment nord-ameri-
canes, a Guadalcanal per preservar les rutes de connexió entre 
els EUA, Nova Zelanda i Austràlia (7 d’agost).

El Partit Nacional del Congrés de l’Índia exigeix la completa in-
dependència de Gran Bretanya (14 de juliol).

La batalla d’El Alamein (Egipte) enfronta les forces alemanyes i 
italianes de l’Afrika Korps, comandades per Erwin Rommel, i el 8è 
exèrcit britànic del mariscal Auchinleck (1 a 27 de juliol).

Mahatma Gandhi comença el moviment “Abandonin l’Índia” per 
forçar la independència a través de la desobediència civil (8 d’agost). 

Una reeixida contraofensiva britànica, comandada per Montgo-
mery, a la segona batalla d’El Alamein tanca l’accés de l’Eix al 
canal de Suez i als camps petroliers del Pròxim Orient (23 d’oc-
tubre al 5 de novembre).

Desembarcament d’anglesos i nord-americans a Casablanca (8 
a 10 de novembre).

Els alemanys ocupen Toulon, on les tripulacions franceses des-
trueixen els seus mateixos vaixells (27 de novembre).

Roosevelt proposa al Congrés dels Estats Units un programa 
d’actuació contra la inflació de set punts  (27 d’abril).

Helmut Kruger realitza gravacions en cintes magnètiques este-
reofòniques, que comença a comercialitzar l’AEG alemanya.

La Llei de liquidació de l’exercici econòmic 1936-1941 estableix 
el control estricte del Banc d’Espanya per part del Govern (13 
de març).

Un decret del Govern d’Espanya confirma l’adopció de l’horari de 
Berlín pels “avantatges per ajustar la jornada laboral a la jornada 
solar” (1 de maig).

El Govern britànic decreta el control estatal de les mines de car-
bó (1 de juliol).

El Congrés dels Estats Units aprova una llei d’estabilització con-
tra la inflació, que exigia Roosevelt, amb competències extraor-
dinàries en matèria de control de preus i salaris i d’habitatge (3 
d’octubre).

El Banc Hispano Colonial de Barcelona absorbeix la Banca Mar-
sans (30 de novembre).

Primers treballs hidràulics a l’Espanya de postguerra, als embas-
saments de la Torre de Cabdella a la província de Lleida i Sant 
Bartolomé a la de Saragossa.
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Conferència de Casablanca entre Roosevelt i Churchill, amb 
l’assistència dels generals Charles De Gaulle i Henri Giraud. Es 
decideix el desembarcament a l’illa de Sicília (14 al 24 de gener).

L’exèrcit britànic venç l’italià i ocupa Trípoli, Líbia (23 de gener).

Conclou la batalla de Guadalcanal amb l’evacuació de l’illa pels 
japonesos (9 de febrer).

Capitulació de les darreres tropes alemanyes a Stalingrad davant 
l’exèrcit roig (2 de febrer). 

Aixecament del gueto de Varsòvia, que acaba amb la deportació 
dels cinquanta mil supervivents a diferents camps de concen-
tració (20 d’abril).

L’exèrcit britànic entra a Tunis i la infanteria nord-americana a 
Bizerta (7 de maig).

Forces franceses i nord-americanes derroten les darreres tropes 
de l’Eix a Takrouna, Tunísia (17 de maig).

Victòria dels Aliats a Sicília, un mes després de començar la in-
vasió (10 de juliol).

Després de l’entrevista Hitler-Mussolini a Feltre, Víctor Manuel III 
destitueix Mussolini i n’ordena la detenció (25 de juliol).

Formació d’un nou Govern a Itàlia, dirigit pel mariscal Badoglio, 
sense participació dels feixistes (25 de juliol).

Tropes soviètiques recuperen Khàrkiv o Jàrkov i es disposen a 
avançar expulsant l’exèrcit nazi d’Ucraïna (23 d’agost).

Signatura en secret d’un armistici a Cassibile, prop de Siracusa, 
entre el Govern italià i els Aliats (3 de setembre).

Un escamot de paracaigudistes alemany comandat per Otto 
Skorzeny allibera Mussolini, presoner a l’Hotel Campo Imperato-
re al Gran Sasso (12 de setembre).

Proclamació de la República Social Italiana a Salò (Lombardia) 
per Mussolini sobre els territoris italians controlats pels ale-
manys (23 de setembre).

Aixecament popular a Nàpols que facilita l’alliberament de la 
ciutat per les forces Aliades (27 a 30 de setembre).

Finalitzen les converses entre els Ministres de l’Exterior dels paï-
sos Aliats que aproven el projecte d’una Organització de les Na-
cions Unides (30 d’octubre).

A Iugoslàvia es produeix la formació del Govern de Josip Broz Tito 
quan la major part del país és encara ocupat per l’Eix (4 de desembre).

Conferència internacional sobre l’Alimentació i l’Agricultura a 
Hot Springs, Virginia, en què s’acorda la creació de la FAO i s’ela-
bora un projecte de constitució (maig).

Comença la comercialització de la penicil·lina com a producte 
farmacèutic amb una ràpida baixada del preu (juliol).

La companyia Iberia ha d’interrompre gairebé absolutament 
l’activitat durant vuit mesos per escassetat de combustible i 
manca de recanvis per als avions.

L’INI absorbeix la companyia aèria Iberia (novembre).

Es projecta a Espanya una Red Nacional de Silos per a l’em-
magatzematge dels cereals i es comencen a construir els pri-
mers dipòsits, situats estratègicament amb relació als nusos de 
transports.
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L’exèrcit soviètic arriba a Polònia (gener).

Conferència de Brazzaville on polítics exiliats i comandaments 
francesos debaten les reformes a les colònies i formen la Unió 
Francesa (30 de gener a 8 de febrer).

Els alemanys ocupen Hongria on Adolf Hitler dirigeix les depor-
tacions i exterminis massius dels jueus (19 març).

Franco dissol el que resta de la División Azul i en disposa la re-
patriació (21 de març).

Tropes soviètiques conquereixen la península de Crimea (16 
d’abril).

Els aliats superen l’anomenada línia Gustav i aconsegueixen la 
victòria a la batalla de Montecassino, la qual cosa facilita la dar-
rera gran ofensiva a Itàlia (18 de maig).

Les tropes Aliades conquereixen Roma (4 de juny).

El Comitè Francès d’Alliberament Nacional d’Alger es proclama 
Govern provisional de França sota la Presidència del general 
Charles de Gaulle (3 de juny).

Desembarcament nord-americà i britànic a Normandia (6 de 
juny).

Atemptat fracassat contra Hitler a Alemanya (20 de juliol).

Alliberament Aliat de París (25 d’agost). L’endemà tindrà lloc 
“l’entrada oficial” de Charles de Gaulle.

Desembarcament nord-americà a Leyte, dins les Illes Filipines (19 
d’octubre).

Fracàs de l’entrada de guerrillers antifranquistes a la Vall d’Aran, 
organitzada pel Partit Comunista, per tal de provocar un aixeca-
ment contra la dictadura (octubre).

El Govern de Grècia disposa la dissolució de totes les unitats 
armades de la Resistència (29 de novembre).

Comença la Guerra Civil a Grècia (3 de desembre).

Els japonesos inicien una gran ofensiva de guerra arribant a la 
Indoxina francesa (desembre).

Formació de l’Arabian American Oil Company, Aramco (31 de 
gener).

Conferència a l’Hotel Mount Washington de Bretton Woods 
(New Hampshire, EUA), convocada per Nacions Unides, amb la 
participació de 44 països (1 a 22 de juliol).

Creació del Fons Monetari Internacional i del Banc Internacional 
de Reconstrucció i Desenvolupament o Banc Mundial, que es 
constituiran com a agències especialitzades de l’ONU.  

L’URSS participa a la conferència de Bretton Woods però final-
ment no s’adhereix a les organitzacions econòmiques interna- 
cionals que hi són creades.

Fundació de l’Empresa Nacional de Electricidad SA, ENDESA (18 
de novembre).

A causa de la manca d’inversions, provocada per la congelació 
de tarifes, la producció d’electricitat resulta insuficient i s’haurà 
d’aplicar un sistema de restriccions. Les zones més industrialit-
zades, com Catalunya, en patiran els efectes de forma molt més 
greu.
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Inici de la invasió soviètica de l’Alemanya Oriental (13 de gener).

Els aliats conquereixen les Ardenes, a França (28 de gener).

Finalitza la Conferència de Yalta entre Churchill, Roosevelt i 
Stalin, on decideixen dividir-se les zones d’influència a Europa 
i àdhuc a Corea (11 de febrer).

Bombardeig dels aliats sobre Dresden, amb molts milers de 
morts (13 de febrer).

Conquesta nord-americana de Manila (14 de març).

Franco trenca les relacions diplomàtiques amb Japó, amb l’excu-
sa d’accions antiespanyoles comeses a Filipines (12 d’abril).

Benito Mussolini és detingut i afusellat. El seu cadàver i el de 
la seva amant Chiara Petacci són penjats cap per avall en una 
benzinera de Milà (28 d’abril).

Franco forma un nou Govern amb la incorporació de polítics 
catòlics, com Martín Artajo i Ibáñez Martín, i la rebaixa del pes 
falangista (18 de juliol).

Suïcidi de Hitler i Eva Braun, així com de Goebbels i la seva fa-
mília (30 d’abril).

Capitulació de Berlín davant de l’exèrcit soviètic (2 de maig).

Gaston Laval i altres ministres de Vichy, que es troben a Sigma-
ringen, es traslladen a Barcelona en avió i demanen asil polític a 
Franco (2 de maig).

Finalitza la Conferència de San Francisco on s’aprova la constitu-
ció de l’Organització de les Nacions Unides (26 de juny).

Franco promulga el Fuero de los Españoles, amb un simulacre de 
drets i llibertats dels ciutadans (17 de juliol).

Llançament de la primera bomba atòmica nord-americana sobre 
Hiroshima, amb prop de dos-cents mil morts (6 d’agost).

L’URSS declara la guerra al Japó i envaeix Manxúria (8 d’agost).

Segona bomba atòmica nord-americana al Japó damunt de Na-
gasaki (9 d’agost).

Rendició incondicional de Japó, ocupat per forces nord-ameri-
canes, que suposa el final de l’Imperi i la reducció del territori a 
l’arxipèlag principal (15 d’agost).

Ho Chi Minh proclama la República independent de Vietnam (2 
de setembre).

Gaston Laval, lliurat per Franco al govern francès, és afusellat a 
Fresnes (15 d’octubre).

El racionament d’aliments a la major part de l’Europa Occidental, 
per la limitada producció agrària, dóna lloc a l’aparició del mer-
cat negre d’una forma molt general.

L’Estat espanyol assumeix una participació del 79,6 per cent a 
Telefònica SA.

El Ministeri d’Indústria i Comerç aprova els estatuts de 
l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (16 
d’abril).

Es realitzen treballs d’ampliació i condicionament per a vols 
transoceànics al camp d’aviació del Prat de Llobregat.

Fundació a París de la Federació Sindical Mundial (FSM), agrupa-
ció internacional de sindicats obrers (3 d’octubre).

Nacionalització d’empreses industrials, bancs i companyies d’as-
segurances a Txecoslovàquia (octubre).

Creació efectiva per 34 països de la FAO al Château Frontenac de 
Quebec (Canadà), amb seu a Washington (16 d’octubre).

Constitució de la UNESCO a Londres per 37 països (16 de no-
vembre).

La Comissió de Control aliada acorda la transferència a Alema-
nya de 6 milions de residents a Àustria, Hongria i Polònia (20 de 
novembre).

Nacionalització del Banc de França i de les quatre entitats finan-
ceres més importants del país (2 de desembre).

Creació del Subcomitè d’Estadístiques de la Renda Nacional dins 
del Comitè d’Experts Estadístics de Nacions Unides.

Espanya pateix una sequera especialment greu, que afecta molt 
la producció agrícola i ramadera com també els sectors industri-
als més intensius en energia.

La manca de pluges agreuja les restriccions d’electricitat i provo-
ca una gran caiguda del VAB industrial i una contracció del PIB 
sense precedents en temps de pau.
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Primera Assemblea General de l’ONU celebrada a Londres (ge-
ner-febrer). Enver Hodja, al capdavant dels comunistes, declara 
la formació de la República popular a Albània (11 de gener).

Proclamació de la República Autònoma Kurda, o de Mahabad, a 
Iran (22 de gener).

L’Assemblea General de l’ONU condemna el règim de Franco i 
prohibeix l’entrada d’Espanya a l’organització (9 de febrer).

Juan Domingo Perón assumeix la Presidència de l’Argentina en 
guanyar les eleccions amb majoria absoluta (24 de febrer).

França tanca les fronteres amb l’Espanya de Franco (1 de març).

Desembarcament de tropes franceses a Tonquin, la qual cosa co-
mença la guerra d’Indoxina (març).

Darrera sessió de la Societat de Nacions, que transfereix les com-
petències a l’ONU (18 d’abril).

La resolució 4 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides 
crea un subcomitè per examinar el règim de Franco i avaluar el 
perill per a la pau internacional (29 d’abril).

Gran Bretanya i Estats Units retornen a Portugal les bases mili-
tars a les Açores, la utilització de les quals els havia estat cedida 
el 1943 i el 1944.

Proclamació de la República a Itàlia i exili d’Humbert II (18 de 
juny).

Berlín és dividit en quatre zones d’influència governades pels 
aliats (5 de juliol).

L’exèrcit substitueix la policia a la lluita contra l’aixecament co-
munista a Grècia (agost).

Comença l’actuació de la UNESCO després de la ratificació de la 
seva constitució per 20 països (4 de novembre).

Govern socialista provisional de Léon Blum a França (16 de de-
sembre).

Fundació de l’Asamblea Nacional Constituyente a Veneçuela, 
que presideix l’escriptor Andrés Eloy Blanco (17 de desembre).

La formació de Governs amb presència comunista a diversos pa-
ïsos de l’Europa de l’Est va seguida d’amplis processos de nacio-
nalització d’empreses.

El Fons Monetari Internacional comença a funcionar amb 39 
països associats i un volum de quotes de 7.400 milions de dòlars.

Quart Pla Quinquennal a la Unió Soviètica (15 de març).

S’obre la primera oficina de l’FMI a Washington (6 de maig).

Mort de John M. Keynes, l’economista més influent de la seva 
època (21 d’abril).

Constitució d’Hidroelèctrica de Catalunya SA per Catalana de Gas 
i Electricitat que hi aporta els seus actius elèctrics (29 de juny).

El Govern britànic aprova una Llei de Seguretat Social (27 de juliol).

The Institute of Internal Auditors (IIA) creix ràpidament i 
ultrapassa el miler de membres.

Perón ofereix a Espanya comprar blat i altres aliments a crèdit 
per uns 70 milions de dòlars l’any segons el Conveni Comercial i 
de Pagaments (octubre).

L’Organització Internacional del Treball (OIT) s’adhereix a l’ONU 
de la qual és el primer organisme especialitzat (14 de desembre).

L’INI espanyol funda l’Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riba-
gorzana (ENHER) per tal d’explotar els recursos hidràulics de la 
conca de la Noguera Ribagorçana.

França nacionalitza Renault i diverses companyies de gas, elec-
tricitat i assegurances.

Creació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a Nova York 
(7 d’abril).

El nou Govern laborista britànic nacionalitza el Banc d’Anglater-
ra i les empreses de diversos sectors: energia, mineria, metal·lúr-
gia, aviació civil i transport interior.

Processos de reforma agrària a diversos països (Itàlia, Japó, Bul-
gària, Hongria, Polònia i Corea del Nord).

Primera acta de la Zona 2a de l’ICJCE, que funciona com a agru-
pació territorial (12 de desembre).

Llei d’Ordenació Bancària que renova el privilegi d’emissió al 
Banc d’Espanya i consolida l’statu quo bancari tancant en la 
pràctica la creació de noves entitats financeres (31 de desembre).
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L’antagonisme entre els països democràtics encapçalats pels 
Estats Units i els comunistes liderats per l’URSS deriva en una 
Guerra Freda.

Tractats de pau dels Governs dels països vencedors de la Segona 
Guerra Mundial amb Itàlia, Hongria, Finlàndia, Romania i Bulgà-
ria (10 de febrer).

Aixecament a Madagascar contra França i per la independència, 
seguit d’una terrible repressió (29 de març).

Conferència de Moscou entre els ministres d’Afers estrangers 
americà (G. Marshall), anglès (E. Bevin), francès (G. Bidault) i so-
viètic (Mólotov) i fracàs del tractat sobre el futur d’Alemanya (10 
de març a 24 d’abril).

A la Conferència de París, l’URSS rebutja el Pla Marshall d’ajuda 
americana als països bel·ligerants (27 de juny).

Tropes holandeses realitzen una ofensiva a Java contra les forces 
indonèsies (20 de juliol).

Promulgació a Espanya de la Ley de Sucesión de la Jefatura del 
Estado (27 de juliol).

Segona Assemblea General de l’ONU a Nova York per a tractar de 
Corea, Palestina i els Balcans (setembre).

Signatura del Pla Marshall per 16 països (20 de setembre).

Esclata a Caixmir el conflicte armat entre Índia i Pakistan (26 
d’octubre).

Estats Units vota a l’ONU contra la renovació de la condemna a 
Espanya (novembre).

Tancament del darrer camp de concentració franquista a Mi-
randa de Ebro.

L’ONU aprova la divisió de Palestina en dos Estats (29 de no-
vembre).

Abdicació del rei Miquel I a Romania i proclamació de la Repú-
blica Popular (30 de desembre).

El Banco Popular de los Previsores del Porvenir decideix en junta 
general el canvi de raó social per la de Banco Popular Español 
(21 de febrer). 

Doctrina Truman d’ajuda econòmica i militar dels EUA als països 
amenaçats pel comunisme (12 març).

En una conferència a la Universitat de Harvard el secretari d’Es-
tat George C. Marshall anuncia un programa de suport a la re-
construcció europea (5 de juny). 

L’INI funda l’Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales 
Militares SA (11 de juny)

La conferència de Nacions Unides a Ginebra formula una pri-
mera versió de l’acord sobre tarifes que formarà el GATT (abril).

Comença a París la conferència dels Governs de l’Europa Occi-
dental sobre l’aplicació del Pla Marshall (2 de juny).

El Govern comunista de Xina procedeix a la reforma agrària als 
territoris que controla (agost).

Promulgació de la Llei agrària xinesa amb una col·lectivització 
radical de la propietat (10 d’octubre).

Creació d’una Unió duanera entre Bèlgica, Holanda i Luxemburg, 
coneguda com Benelux (29 d’octubre).

La conferència sobre comerç i treball de l’ONU a l’Havana com-
pleta el projecte de Carta de Comerç Internacional (novembre).

Nacionalització de la banca a Austràlia (27 de novembre).
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Acord de cessament del foc a la Guerra de la Independència 
d’Indonèsia (17 de gener).

Assassinat de Mahatma Gandhi a Nova Delhi per un grup d’ex-
tremistes indis (30 de gener). 

Ceilan és constituït com a estat independent dins de la Com-
monwealth  (4 de febrer).

Reobertura de la frontera francesa amb Espanya (10 de febrer).

Cop d’Estat comunista a Txecoslovàquia (25 de febrer).

Fundació a Bogotà de l’Organització d’Estats Americans (OEA) 
per 21 països independents  (30 d’abril).

Nova Assemblea Constituent a Corea del Sud (maig).

Conclou el Mandat britànic a Palestina, el dia després que el 
futur Primer Ministre israelià David Ben Gurión va declarar la 
independència (15 de maig).

L’URSS bloqueja el trànsit rodat des de la República Federal Ale-
manya a Berlín Oest, per la qual cosa es crearà un pont aeri (24 
de juny).

El Cap de l’Estat iugoslau Tito és expulsat de la Central d’in-
formació i convenis dels països comunistes KOMINFORM (28 de 
juny).

Presidència de Syngman Rhee a la República de Corea del Sud 
(24 de juliol).

Entrevista al iot Azor entre Franco i Don Joan de Borbó, fill d’Al-
fons XIII, que accepta la formació del seu fill Joan Carles a l’Es-
panya franquista (25 de agost).

L’URSS reconeix la República Popular Democràtica de Corea pro-
clamada per Kim Il Sung (9 de setembre).

L’Assemblea General de l’ONU proclama la Declaració Universal 
dels Drets de l’Home (9 de desembre).

L’exèrcit holandès reforça l’ofensiva a Indonèsia i provoca la des-
titució del President Sukarno (18 de desembre).

Prossegueix un ampli procés de nacionalització d’empreses als 
països de l’Europa de l’Est, especialment a Txecoslovàquia i Ro-
mania.

Nacionalització dels ferrocarrils britànics en aplicació de la Llei 
de Transport (1 de gener).

Reobertura de la frontera francesa amb Espanya (10 de febrer).

Constitució a Bilbao de l’empresa Aviación y Comercio Aviaco 
(18 de febrer).

Les Nacions Unides formen la Comissió Econòmica per a l’Amè-
rica Llatina, CEPAL (25 de febrer).

La companyia elèctrica Barcelona Traction passa a mans de Joan 
March per un preu irrisori de prop de mig milió de lliures ester-
lines (febrer).

El President H. Truman signa el Pla Marshall (3 d’abril).

Signatura del Protocol Franco-Perón que preveu una ampliació 
de l’ajuda argentina (9 d’abril).

Descoberta a Aràbia Saudita del camp petrolier Ghawar, el més 
gran del món.

Creació de l’OECE o Organització Europea per a la Cooperació 
Econòmica per controlar la distribució dels fons del Pla Marshall 
(16 d’abril). 

Desapareix la Banca Arnús de Barcelona absorbida pel Banco 
Central (maig).

Construcció de la pista 07-25 a l’aeroport de Barcelona, on Pan 
American opera un vol a Nova York amb avions Lockheed Cons-
tellation.

El Govern britànic posa fi al racionament del pa (25 de juliol).

El Govern espanyol adopta un sistema de canvis múltiples per a 
la pesseta per tal de reduir la diferència entre el canvi fix oficial 
i el lliure (3 de desembre). 

Avança la construcció de noves poblacions rurals a càrrec de 
l’Instituto Nacional de Colonización.

Joan Sardà Dexeus publica La Política Monetaria y las fluctua- 
ciones de la Economía española en el siglo xix.
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Els comunistes xinesos ocupen Pequín (21 de gener).

Signatura de l’armistici entre Egipte i Israel a l’illa de Rodes (24 
de febrer).

Dimissió de Chiang Kai-shek a la Presidència del Govern de Xina 
(10 de desembre).

Signatura a Washington del Tractat de l’Atlàntic Nord que crea 
l’OTAN pels Governs de Bèlgica, Canadà, Dinamarca, els Estats 
Units, França, Gran Bretanya, Holanda, Islàndia, Itàlia i Portugal 
(4 d’abril).

Els comunistes xinesos conquereixen Xangai (2 de juny).

 Signatura del Tractat de Londres que constitueix el Consell d’Eu-
ropa (5 de maig).

Acaba el bloqueig de Berlín Oest per l’URSS (12 de maig).

Llei de prohibició dels matrimonis mixtos a Àfrica del Sud que 
posa en marxa la política de l’apartheid (25 de juny).

Estats Units acaba la retirada de les seves forces de Corea del 
Sud (29 de juny).

Les forces de Chiang Kai-shek inicien la retirada cap a Formosa 
(16 de juliol).

Aprovada la Constitució de la República Popular a Hongria (20 
d’agost).

L’URSS fa esclatar a Semipalatinsk la primera bomba nuclear (22 
d’agost).

Konrad Adenauer, Canceller de la nova República Federal Alema-
nya (15 de setembre).

Mao Zedong proclama la fundació de la República Popular de la 
Xina (1 d’octubre).

Acabament de la Guerra Civil a Grècia (16 d’octubre).

L’URSS i tots els països de la seva òrbita reconeixen la Xina co-
munista.

Un indult parcial del Govern de Franco beneficia uns 13.000 re-
presaliats (14 de desembre).

Holanda reconeix la independència dels Estats Units d’Indonèsia 
sota la Presidència del general Sukarno (27 de desembre).

Els països de l’Est europeu i l’URSS funden el Consell per a la 
Mútua Ajuda Econòmica per promoure la cooperació i el desen-
volupament (18 de gener).

Els sindicats d’orientació socialdemòcrata abandonen la Fede-
ració Sindical Mundial i formen la Confederació Internacional 
d’Organitzacions Sindicals Lliures (CIOSL), la major organització 
mundial.

Entra en funcionament el primer gran magatzem de cereals (sit-
ja) construït a Alcalá de Henares.

Unificació duanera de les tres zones d’ocupació occidentals 
d’Alemanya i Àustria establertes pels aliats en acabar la Segona 
Guerra Mundial (febrer).

Iberia adquireix dos nous avions DC-4. 

Franco visita Portugal i signa un acord de cooperació econòmica 
(octubre).

Mao Zedong visita Stalin a Moscou, on li són oferts préstecs i 
cooperació econòmica i tecnològica (desembre).

Richard Stone dirigeix el National Accounts Research Unit de 
l’OEC, amb seu a Cambridge, que prepara sèries estandaritzades 
de comptes nacionals.

Nacions Unides comença la preparació d’un procés de normalit-
zació dels comptes nacionals a escala internacional.
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Tractat d’amistat i ajuda entre la Xina comunista i l’URSS (14 
de febrer).

El senador nord-americà Joseph McCarthy formula una acusació 
pública contra 205 presumptes infiltrats comunistes al Depar-
tament d’Estat, fet que inicia una “cacera de bruixes” coneguda 
con maccarthisme (febrer).

Cinc divisions de Corea del Nord envaeixen el sud i ocupen la 
capital Seül (25-28 de juny).

Declaració e la guerra de Corea. El President Truman decideix 
mobilitzar l’exèrcit nord-americà per a actuar a Corea del Sud i 
l’illa de Formosa (juny).

Forces de l’ONU recuperen Seül (26 de setembre).

Retorn a Bèlgica del rei Leopold III, que abdicarà en el seu fill 
Balduí (22 de juliol).

Getúlio Vargas és elegit President del Brasil (3 d’octubre).

Tropes xineses ocupen el Tibet (21 d’octubre).

L’ONU deroga la resolució de 1946 per la qual decidia l’exclusió 
del Govern de Franco mentre no assumís la democràcia (novem-
bre).

Forces xineses es concentren a Corea del Nord i creuen el paral-
lel 38 a Corea (5 de novembre a 28 de desembre).

El gran èxit del Programa de Recuperació Europea, o Pla Mar- 
shall, resta palès en el fet que tots els països afectats ultrapassen 
els nivells macroeconòmics de preguerra en menys de tres anys. 
L’economia d’Espanya, en canvi, en necessitarà prop de vint.

Els Governs dels Estats Units, Gran Bretanya, Canadà, Austràlia, 
Nova Zelanda i Japó acorden a Colombo (Sri Lanka) un pla per al 
desenvolupament agrícola i industrial del sud-est asiàtic (gener).

El Banc Central absorbeix l’Hispano-Colonial a través del con-
sorci Bancor. 

El ministre francès d’Afers Estrangers Maurice Schumann pro-
posa la constitució d’un mecanisme de cooperació europeu del 
carbó i de l’acer segons un pla dissenyat per Jean Monnet (9 de 
maig).

Nomenament d’Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López com a 
president del Banco de Santander (4 de març).

Tito presenta la llei d’autogestió dels treballadors a Iugoslàvia 
(2 de juny).

Primer crèdit oficial nord-americà a Espanya de 62,5 milions de 
dòlars, xifra superior a tot l’ajut rebut per Portugal a través del 
Pla Marshall.

Els disset països membres de l’OECE acorden la creació d’una 
Unió Europea de Pagaments, EPU (19 de setembre).

L’ONU aixeca totes les sancions contra Espanya (novembre).

Acord de col·laboració entre l’INI, la banca, l’empresa italiana Fiat 
i Ensidesa que condueix al naixement de la Societat Espanyola 
d’Automòbils de Turisme (SEAT). 

Polònia abandona l’FMI i el Banc Mundial forçada per l’URSS.

L’OECE publica un “Sistema Simplificat de Comptes Nacionals”, 
que ofereix una metodologia uniforme per a construir els Comp-
tes Nacionals.
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Tropes xineses ocupen Seül (4 de gener).

La Sisena Flota de la US Navy atraca al port de Barcelona per 
primera vegada a la història (10 de gener).

L’exèrcit nord-americà recupera la ciutat de Seül (14 de març).

Espanya ingressa a la FAO (5 d’abril).

Formació d’un nou Govern a Espanya amb domini militar i fa-
langista però amb alguns polítics liberals com Manuel Arburúa, 
Rafael Cavestany i Francisco Gómez de Llano (18 de juliol).

Negociacions a Kaesong per a un armistici que posi fi a la Guerra 
de Corea (10 de juliol).

Fracàs del cop d’Estat militar dirigit pel general retirat Benjamín 
Menéndez contra el govern de Perón (28 de setembre).

Primeres eleccions generals a l’Índia amb la victòria del Partit del 
Congrés (25 d’octubre).

Victòria electoral dels conservadors a Gran Bretanya: formació 
d’un nou Govern presidit per W. Churchill (25 d’octubre).

Perón triomfa a les eleccions de la República Argentina (11 de 
novembre).

Cop d’Estat a Síria (21 de novembre).

El Regne Unit de Líbia declara la independència com a una mo-
narquia constitucional (25 de desembre).

Vaga general “dels tramvies” a Barcelona en protesta per l’aug-
ment del cost de la vida (12 de març). Vaga dels Tramvies a Bar-
celona: boicot popular als transports públics en protesta pels 
preus i vaga general (setembre).

Signatura del Tractat de París entre França, Itàlia, la República 
Federal Alemanya i els tres països del Benelux establint la creació 
de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer o CECA, que obre 
el camí de la cooperació a escala continental (18 d’abril).

Trasllat de la seu de la FAO a Roma per decisió dels Estats mem-
bres (abril).

Nacionalització de l’Anglo-Iranià Oil Company a l’Iran (maig).

Inauguració de la refineria de petroli de REPESA a la vall d’Es-
combreras, prop de Cartagena (25 de juny).

Promulgació de la Llei de règim jurídic de les Societats 
Anònimes (17 de juliol). 

Creació del Ministeri d’Informació i Turisme dins del nou Govern 
a Espanya (18 de juliol).

Joan March integra els actius de Barcelona Traction a FECSA.

Es posa en marxa a Aranjuez la primera fàbrica de penicil·lina a 
Espanya, a partir d’un acord entre Merck i la Companyia Espa-
nyola de Penicil·lina, amb una capacitat màxima de producció de 
240 milions d’unitats al mes (setembre). 

Fundació a Espanya de la Junta de Energía Nuclear (19 d’octubre).

Autorització a Espanya d’un mercat lliure de divises a la Borsa de 
Madrid (26 d’octubre).

Fundació a Barcelona de l’empresa Forces Elèctriques de Catalu-
nya (FECSA) per tal de concórrer a la subhasta de béns de Barce-
lona Traction (13 de desembre).

L’INI s’ha anat convertint en el hòlding industrial més important 
d’Espanya.



36

FETS POLÍTICS I SOCIALS FETS ECONÒMICS I CORPORATIUS

1952

Isabel II és reina d’Anglaterra a la mort del seu pare Jordi VI (6 
de febrer).

Grècia i Turquia ingressen a l’OTAN (18 de febrer).

Aixecament a Cuba encapçalat per Fulgencio Batista que instau-
ra una dictadura (10 de març).

El Govern de Batista restableix les relacions diplomàtiques amb 
l’Espanya de Franco (10 de maig).

Acords de Bonn entre els Aliats i la República Federal Alemanya 
(26 de maig).

L’aviació nord-americana bombardeja diverses centrals hidroe-
lèctriques a Corea del Nord (23 de juny).

Ordenació sacerdotal de 820 diaques pertanyents a totes les  
diòcesis d’Espanya a l’Estadi de Montjuïc de Barcelona amb mo-
tiu del XXXV Congrés Eucarístic Internacional (25 de maig).

Cop d’Estat dels Oficials Lliures al Caire que entronitza com a 
President el general Muhammad Naguib (13 de juliol).

Conferència de Honolulu de les tres potències del Consell del 
Pacífic, que són Austràlia, els Estats Units i Nova Zelanda (4 
d’agost).

El general Dwight D. Eisenhower triomfa a les eleccions presi-
dencials nord-americanes (4 de novembre).

Supressió del racionament del pa, carn, oli i altres aliments a 
Espanya (1 d’abril).

El Govern de Franco aprova el Pla Badajoz per a la colonització i 
el regatge mitjançant la construcció de tres rescloses a la capça-
lera del riu Guadiana (5 d’abril).

El Govern de Guatemala decreta l’expropiació de l’United Fruit 
Company i procedeix a la reforma agrària (31 de maig).

Acaba la construcció d’una segona pista i de la terminal de pas-
satgers a l’aeroport de Barcelona.

Comença a ésser operativa la CECA (25 de juliol).

L’empresa de Barcelona Anglo Española de Electricidad rep l’au-
torització de la Direcció General d’Indústria per a la fabricació 
dels primers televisors a Espanya.

La relativa obertura política es tradueix a la XX edició de la Fira 
de Mostres de Barcelona, amb un nombre de països representats 
i d’expositors més gran que mai (10 de juny).

Llei de creació del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
a Espanya, amb la finalitat d’impulsar la reestructuració del sec-
tor agrari (20 de desembre).

L’OECE publica la metodologia i normes revisades per a la con-
fecció dels comptes nacionals a A Standardized System of Nati-
onal Accounts.
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Espanya ingressa a la UNESCO (30 de gener de 1953).

Mort de Ióssif Stalin, substituït a la Presidència del Consell de 
l’URSS per Malenkov (5 de març).

Les forces de Nacions Unides i els comunistes arriben a un acord 
per a l’intercanvi de presoners a Corea (11 d’abril).

El Primer Ministre J. Nehru exigeix el lliurament dels enclava-
ments portuguesos a l’Índia, a la qual cosa Salazar respon a una 
Llei Orgànica d’Ultramar que pretén aferrar l’statu quo.

Cop d’Estat del general Rojas Pinilla a Colòmbia (13 de juny).

Fracassa l’atac a la caserna de Moncada a Santiago de Cuba per 
expulsar Batista (26 de juliol).

Aprovació d’una nova Constitució, que suprimeix la Cambra alta, 
a Dinamarca (5 de juny).

Caiguda del Govern d’Alcide de Gasperi i de la Democràcia Cris-
tiana a Itàlia (2 d’agost).

Signatura a Panmunjon de l’armistici per la Guerra de Corea (27 
de juliol).

Cop d’Estat de Zahedi a l’Iran per a l’expulsió de Mohammad 
Mossadegh i el restabliment del xa (15  a 19 d’agost).

L’ONU rebutja l’ingrés de la Xina comunista (setembre).

El príncep Norodom Sihanuk proclama la independència de 
Cambodja (9 de novembre).

Procés secret i execució del mariscal stalinista Lavrenti Béria a 
l’URSS (15 a 23 de desembre).

Els tractats de Madrid estableixen compensacions econòmiques 
per a Espanya de gran importància a canvi de la cessió de les 
bases militars als Estats Units (26 de setembre).

Hidroelèctrica de Catalunya posa en marxa la central elèctrica 
d’Espot-Torrassa.

SEAT fabrica a la zona franca de Barcelona automòbils del model 
1.400, que es venien a un preu de 148.000 pessetes.

Llei especial reguladora de les Societats Limitades (17 de 
juliol).

Col·locació de la primera pedra de 2.500 habitatges (Viviendas 
del Congreso) a Barcelona.

Un autobús amb 60 turistes alemanys arriba a una fonda de 
Calella, de la família Vila, punt d’arrencada del turisme de masses 
a Catalunya.

ENASA produeix a Barajas el camió pesat Pegaso i prova un nou 
vehicle lleuger.

Renault comença a fabricar a Valladolid les primeres unitats del 
Renault 4-4.

Txecoslovàquia es retira de l’FMI i del Banc Mundial.

L’ONU publica A System of National Accounts and Supporing Ta-
bles preparat per Richard Stone.

George C. Marshall és distingit amb el Premi Nobel de la Pau.

Per primer any es va fer una estimació moderna de la Balança 
de pagaments d’Espanya sota la direcció de l’economista Manuel 
de Torres.
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Dimissió de Muhammad Naguib com a President i Primer Minis-
tre d’Egipte (23 de febrer).

El coronel Gamal Abdel Nasser és nomenat Primer Ministre i Go-
vernador militar d’Egipte (18 d’abril).

L’aviació nord-americana transporta un batalló francès a Indoxi-
na per a la defensa de Diên Biên Phu (21 d’abril).

Els comunistes vietnamites conquereixen Diên Biên Phu: Ho Chi 
Minh proclamat President de la República Democràtica del Vi-
etnam (7 de maig).

Conferència de Ministres d’Afers Exteriors a Ginebra sobre In-
doxina (8 de maig).

Un cop d’Estat militar fa caure Jacobo Arbenz a Guatemala i 
entronitza a la Presidència a Castillo Armas (27 de juny).

Presumptes voluntaris indis ocupen Dradrá i Nagar Aveli, a l’en-
clavament portuguès de Damão (22 de juny). 

El nou President de França Pierre Mendès-France reconeix el 
principi de l’autonomia interna de Tunísia (31 de juliol).

Pel tractat de Manila es constitueix l’Organització del Tractat del 
Sud-est Asiàtic (31 de juliol).

Conferència de Londres: els governs dels països occidentals 
aproven l’entrada de la República Federal Alemanya a l’OTAN (3 
d’octubre).

Acord sobre Trieste a Londres entre els Governs d’Itàlia i Iugos-
làvia (5 d’octubre).

Forces comunistes vietnamites ocupen la ciutat de Hanoi (8 
d’octubre).

Acord entre França i Alemanya a París sobre el Sarre, al mateix 
temps Itàlia i Alemanya s’adhereixen al Pacte de Brussel·les per a 
la Unió Europea de Defensa (23 d’octubre).

Els Governs dels Estats Units, França, Gran Bretanya i la Unió So-
viètica acorden posar fi a l’ocupació d’Alemanya (23 d’octubre).

França trasllada vint mil militars a Algèria (desembre).

Hidroelèctrica de Catalunya condiciona el llac de Sant Maurici, 
al Pallars Sobirà, per a la producció d’electricitat.

Ferran Casablancas signa un contracte amb una empresa 
nord-americana de fabricació de maquinària tèxtil per a l’explo-
tació a llarg termini del seu sistema de grans estiratges per a la 
filatura del cotó.

Confirmació de l’adjudicació dels béns de Barcelona Traction a 
Espanya a favor de FECSA. 

Creació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de 
la Universitat de Barcelona.

Desenvolupament de la indústria espanyola de construcció na-
val: l’empresa pública Elcano avara quatre vaixells en un mateix 
dia a les drassanes d’El Ferrol, Vigo, Cadis i València. 

Per primer any va ésser calculat el PIB i la resta de valors de 
la Comptabilitat Nacional d’Espanya, la qual cosa suposava el 
començament de la sèrie moderna.
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Dimiteix a l’URSS el President Malenkov i és substituït pel maris-
cal Bulganin (8 de febrer).

Turquia i Iraq signen un acord d’aliança militar a Bagdad contra 
l’expansionisme soviètic (24 de febrer).

Es fa efectiva la incorporació de la República Federal Alemanya 
a l’OTAN (9 de maig).

Declaració de l’Estat de guerra i mobilització parcial a l’Afganis-
tan pel conflicte fronterer amb Pakistan (maig-juny).

Un cop d’Estat militar produeix la caiguda de Perón de la Presi-
dència de la República Argentina (15 de setembre).

Portugal i Índia trenquen les relacions diplomàtiques arran de 
l’entrada de forces índies a Goa (agost).

Kruschef i Bulganin visiten Iugoslàvia i normalitzen les relacions 
diplomàtiques entre els dos països (2 de juny).

El general Moshe Dayan és nomenat Cap de l’Estat Major de 
l’exèrcit d’Israel (octubre).

Iran s’incorpora al Pacte de Bagdad (3 de novembre).

Espanya ingressa a l’ONU juntament amb 15 països més (14 de 
desembre).

Nacionalització de l’Imperial Bank of India, així com de diverses 
companyies d’assegurances i del sector aeronàutic a l’Índia (30 
d’abril).

Inauguració oficial de la planta industrial de SEAT a la Zona 
Franca de Barcelona (5 de maig).

Els ministres d’Afers Exteriors dels Sis acorden a la Conferència 
de Messina (Itàlia) superar la cooperació sectorial i promoure 
una integració econòmica general a Europa (1 a 3 de juny).

La Conferència de Ginebra tracta de regular les utilitzacions pa-
cífiques de l’energia atòmica (8 d’agost).

ENHER inaugura el pantà d’Escales al Pont de Suert amb una 
presa de gravetat de 125 m d’alçada (26 de setembre).

La Maquinista Terrestre y Marítima compleix els seus primers 
cent anys com a empresa més destacada de la indústria de béns 
d’equipament a Catalunya.

Telefònica ultrapassa el milió d’abonats a tot Espanya.
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1. Hotel Melià Gran Sitges. Seu del Fò-
rum de l’Auditor 
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l’Auditor 

3. Actuació en sopar del Fòrum de l’Au-
ditor 2006
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5. Primer premi Persona al servei del col-
lectiu. Daniel Ferrer – 2011

6. Programes de diferents Fòrums de l’Au-
ditor 
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1. Homenatge a Ramon Casals. 2005

2. Josep M. Vallés, Albert Folia, Daniel 
Faura i Josep Ma. Gassó al 16è Fòrum 
de l’Auditor 

3. Antoni Castells i Albert Folia al 17è 
Fòrum de l’Auditor 

4. Mario Alonso, Josep Ma. Bové i Manel 
Salas al 17è Fòrum de l’Auditor 

5. Departament tècnic de la corporació. 
2007

6. Martí Carnicer, Albert Folia, Daniel Faura i 
Miguel Á. Pérez al 18è Fòrum de l’Auditor 
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Proclamació de la independència del Sudan amb l’acceptació del 
Regne Unit i d’Egipte  (1 de gener).

Després de les eleccions legislatives, el socialista Guy Mollet pre-
sideix un Govern de coalició a França (21 de maig).

La Conferència dels Ministres d’Afers Exteriors dels governs de 
l’Europa Occidental a Brussel·les, sota la presidència del belga 
Paul-Henri Spaak, prepara la creació d’un Mercat Comú europeu 
(11 i 12 de febrer). 

Independència de Marroc amb el final del Protectorat que exer-
cien França i Espanya (2 de març).

Liquidació de l’Oficina d’Informació dels Partits Comunistes (Ko-
minform) a Bucarest (17 d’abril).

El Govern del general Aramburu deroga la Constitució peronista 
a l’Argentina (27 d’abril).

Les tropes britàniques abandonen definitivament el Canal de 
Suez (14 de juny).

Inici de l’aixecament a Hongria contra el règim prosoviètic (23 
d’octubre).

Invasió d’Hongria per tropes soviètiques (4 de novembre).

Comença la intervenció militar de tropes franceses i britàniques 
a Egipte (5 de novembre).

Vaga general a Hongria, amb una resposta repressiva extrema-
ment dura: llei marcial i nombroses detencions (8 de desembre).

Els exèrcits britànic i francès abandonen Egipte en acabar la 
Guerra del Sinaí (desembre).

Les exportacions de taronges i oli, components principals de les 
exportacions d’Espanya en aquests anys, són fortament afec-
tades per les gelades de l’hivern, de la qual cosa en resulta una 
forta crisi del sector exterior. 

Els governs d’Estats Units i Gran Bretanya anul·len el préstec 
concedit a Egipte per a la construcció de la presa d’Assuan (19 
de juliol).

El President d’Egipte Nasser nacionalitza la Companyia del Canal 
de Suez (26 de juliol).

Vagues a les indústries tèxtil i del metall a Catalunya (abril).

Fundació de la Corporació Financera Internacional pels governs 
de 31 països occidentals, a iniciativa del Banc Mundial, amb la 
finalitat de promoure el desenvolupament del sector privat als 
països asiàtics i africans (21 de juliol).

Primera emissió de Televisió Espanyola des d’uns estudis impro-
visats a Madrid (28 d’octubre).

Un Decret aprova el Reglament del Registre Mercantil i 
l’Aranzel dels honoraris que han de percebre els Registra-
dors Mercantils (14 de desembre).

SEAT prepara la fabricació del 600, model que impulsarà la mo-
torització de la societat espanyola.
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El coronel Jacques Massu assumeix les accions de repressió sobre 
el Front d’Alliberament Nacional (FLN) d’Algèria (7 de gener).

Forces israelianes es retiren de la Península del Sinaí però rete-
nen el control de la franja de Gaza (22 de gener).

Formació d’un nou Govern a Espanya amb la incorporació de 
liberals com Alberto Ullastres, Mariano Navarro Rubio i Laureà 
López Rodó (25 de febrer).

Primera assemblea lliure d’estudiants al Paranimf de la Universi-
tat de Barcelona (21 de febrer).

Israel cedeix el control de la franja de Gaza a forces de les Naci-
ons Unides (6 de març).

Costa d’Or es converteix en l’Estat sobirà de Ghana dins de la 
Commonwealth amb la presidència de Kwame Nkrumah (6 de 
març).

Tractats de Roma pels quals Bèlgica, França, Holanda, Itàlia, Lu-
xemburg i la República Federal Alemanya acorden la creació de 
la Comunitat Econòmica Europea i de l’Euratom (25 de març).

Signatura d’un acord pel qual Espanya cedeix al Marroc alguns 
teritoris d’Ifni (1 d’abril).

Proclamació de la República de Tunísia presidida per Burguiba 
(25 de juliol).

François Duvalier és elegit President de la República d’Haití 
iniciant un govern de gairebé 25 anys fins a la seva mort (22 
d’octubre).

Malàisia proclama la independència del Regne Unit (31 d’agost).

Dos pobles propers a Sidi Ifni són ocupats per l’exèrcit marroquí 
(23 d’octubre).

Novotny, primer secretari del Partit Comunista, accedeix a la 
Presidència de Txecoslovàquia a la mort de Zapotocy (19 de no-
vembre).

Aixecament de Sumatra occidental que desequilibra Indonèsia 
(desembre).

El Govern d’Egipte procedeix a la nacionalització de bancs, com-
panyies d’assegurances i empreses comercials estrangeres (ge-
ner).

SEAT comença la fabricació del 600, del qual s’arribaren a pro-
duir 794.406 unitats fins a 1973 (27 de juny).

Creació de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica amb seu 
a Viena (29 de juliol).

Devaluació del franc francès en un 20 per cent respecte del dòlar 
americà (agost).

Creació del Ministerio de la Vivienda a Espanya per fer front a la 
crisi de l’habitatge i el barraquisme (25 de febrer).

L’URSS llança l’Sputnik, primer satèl·lit artificial (4 d’octubre).

Unió econòmica entre Egipte i Síria (4 de setembre).

Adopció de mesures preestabilitzadores a Espanya, entre elles la 
unificació de canvis al tipus de 42 pessetes per dòlar (5 d’abril).

El Consorci de la Zona Franca de Vigo i la societat Citroën Hispa-
nia signen un conveni per a la construcció de la fàbrica d’auto-
mòbils “Citroën -2 CV” (29 de setembre).

L’URSS concedeix un préstec de 710 milions de rubles a Egipte i 
un altre de 500 milions a l’Índia (novembre).

Llei de reforma tributària a Espanya (26 de desembre).
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Caiguda de la dictadura de Pérez Jiménez a Veneçuela substi-
tuït per una Junta presidida pel contraalmirall Larrazábal (23 de 
gener).

Formació de la República Àrab Unida entre Síria i Egipte (1 de 
febrer).

El tinent coronel Ahmad Hussein declara l’establiment del Go-
vern Revolucionari de la República d’Indonèsia (15 de febrer).

Nikita Kruschef és elegit Cap del Govern a l’URSS després de la 
dimissió de Bulganin (27 de març).

Fidel Castro comença l’aixecament contra el dictador Batista a 
Cuba (5 d’abril).

Guerra civil al Líban (14 d’abril).

Rebel·lió contra la IV República de França per militars colonialis-
tes a Algèria (14 de maig).

Franco promulga a Espanya la Ley de Principios del Movimiento 
Nacional (27 de maig).

Revolució a Iraq i assassinat del rei Feisal II (14 de juliol).

Forces nord-americanes desembarquen al Líban arran de la 
guerra entre musulmans panarabistes i forces del Govern de Ca-
mille Chamoun (15 de juliol).

Tropes britàniques desembarquen a Jordània (17 de juliol).

La Xina comunista comença a bombardejar les illes Quemoy (23 
d’agost).

Conferència Tècnica Nuclear per a utilitzacions pacífiques a 
Ginebra (1 d’octubre).

La República de Guinea és independent de França sota el dicta-
dor Ahmed Sékou Touré (2 d’octubre).

Promulgació de la Constitució de la V República a França (4 
d’octubre).

Cop d’Estat militar de Sarit Tanarata a Tailàndia (20 d’octubre).

Les tropes britàniques abandonen Jordània (2 de novembre).

Cop d’Estat miliar a Sudan (17 de novembre).

Comença la batalla de Santa Clara per la columna que comanda 
Ernesto Che Guevara, que captura la ciutat de Santa Clara (28 
de desembre).

De Gaulle és elegit President de la República Francesa (21 de 
desembre).

Entra en vigor la Comunitat Econòmica Europea i també l’Eura-
tom (1 de gener).

Acord d’ingrés d’Espanya a l’OECE (10 de gener).

Fundació de l’Escola Superior d’Administració d’Empreses  
(ESADE) a Barcelona (24 de gener).

Llei de Convenis Col·lectius a Espanya, que suposa la primera 
fissura a l’estructura del sindicalisme vertical (24 d’abril).

Creació a Barcelona de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa 
(IESE), pertanyent a la Universitat de Navarra (8 de juliol).

Hidroelèctrica de Catalunya posa en servei la central d’Ester-
ri-Unarre.

Espanya ingressa al Fons Monetari Internacional i al Banc Mun-
dial (15 de setembre).

Els revolucionaris procedeixen a la reforma agrària a les zones 
que controlen a l’illa de Cuba (octubre).

Nacionalització de les empreses holandeses a Indonèsia (3 de 
desembre).

Supressió del privilegi de pignoració automàtica al Banc d’Espa-
nya per al deute públic (26 de desembre).

Devaluació del franc francès en un 15 per cent respecte del dòlar 
americà (27 de desembre).

Les polítiques d’estabilització a les principals economies de 
mercat fan possible arribar a la convertibilitat de les distintes  
monedes.

Als Estats Units s’arriba a la xifra d’un miler d’ordinadors en  
funcionament.
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El dictador Fulgencio Batista fuig a Santo Domingo (1 de gener).

Final de la revolució a Cuba amb l’entrada de les forces revolu- 
cionàries a l’Havana (8 de gener).

Fidel Castro és nomenat Primer Ministre del Govern revolucio-
nari cubà (16 de febrer).

Aixecament al Tibet contra l’ocupació xinesa (17 de març).

Les antenes de Radio Liberty a Pals comencen a emetre propa-
ganda nord-americana adreçada a Rússia i els seus satèl·lits (23 
de març).

Liu Shao-shi és designat President de la República de Xina i Zhu 
Enlai, Cap del Govern (28 d’abril).

Dissolució del Parlament democràtic a Indonèsia, supressió de la 
Constitució i inici de la dictadura de Sukarno (5 de juliol).

Estat d’emergència a Laos per l’agressió nord-vietnamita (4 de 
setembre).

El President Charles De Gaulle procedeix al reconeixement del 
dret d’autodeterminació d’Algèria (16 de setembre).

Conferència de Camp David entre Kruschef i Eisenhower (25 a 
27 de setembre).

Signatura a Washington del Tractat de l’Antàrtida pels dotze 
països que hi havien desenvolupat activitats científiques (1 de 
desembre).

El President nord-americà Dwight D. Eisenhower visita Espanya 
i s’entrevista amb Franco (22 de desembre).

Jordi Pujol i un grup d’inversors nacionalistes compren la petita 
Banca Dorca, d’Olot, per convertir-la en el nucli de la nova Banca 
Catalana (18 de març).

Promulgació de la Llei de reforma agrària a Cuba que disposa 
l’expropiació de les grans propietats (17 de maig).

Expropiació de les plantacions de sucre d’empreses nord-ameri-
canes a Cuba (4 de juny).

Constitució de l’empresa Butano SA, participada per CAMPSA i 
REPESA, per a la distribució dels gasos liquats del petroli (butà 
i propà).

Creació dels estudis de Ciències Empresarials a ESADE.

El Govern dels Estats Units restringeix les importacions de sucre 
cubà.

Aprovació del Pla d’Estabilització que posa fi a la política au-
tàrquica a Espanya amb l’objectiu d’accelerar el procés de capi-
talització i incrementar el nivell tecnològic de les empreses i la 
productivitat per impulsar el creixement econòmic (21 de juliol).

Devaluació de la pesseta a un nou tipus de canvi de 60 pessetes 
per dòlar (19 de juliol).

Fundació a Estocolm de l’Associació Europea de Lliure Comerç 
(AELE o EFTA), de la qual formen part Àustria, Dinamarca, Gran 
Bretanya, Noruega, Portugal, Suècia i Suïssa (20 de novembre). 

Espanya és l’únic país europeu —a banda de Finlàndia— que resta 
al marge de les plataformes de cooperació econòmica.
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Camerun s’independitza de França amb Ahmadou Ahidjo com a 
primer President (1 de gener).

Un moviment popular provoca la caiguda de Syngman Rhee, la 
qual cosa permet el començament de la II República a Corea del 
Sud (abril).

Proclamació de la República de Togo, Sylvanus Olympio és elegit 
President  (27 d’abril).

Un avió espia nord-americà U-2 és abatut mentre sobrevolava el 
territori de l’URSS (1 de maig).

Incident d’afirmació catalanista durant un concert de l’Orfeó 
Català dedicat al centenari del naixement de Joan Maragall 
conegut com Fets del Palau (19 de maig).

Un cop d’Estat militar a Turquia expulsa el President Menderes 
i el substitueix per un comitè encapçalat pel general Gursel (27 
de maig).

Bèlgica envia tropes al Congo per sufocar un aixecament militar 
(7 de juliol).

Moïse Tshombé proclama la secessió de Katanga i la formació 
d’un Estat independent (8 de juliol).

Proclamació de l’Estat de Katanga en sortir elegit Patrice Lu-
mumba (11 de juliol).

Forces de Nacions Unides arriben al Congo per pacificar la situa- 
ció (juliol).

Cop d’Estat militar a Laos (9 d’agost).

Les forces de Nacions Unides entren a la regió de Katanga (12 
d’agost).

Walter Ulbricht accedeix a la Presidència del Consell de la Repúbli-
ca Democràtica Alemanya a la mort de W. Pieck (7 de setembre).

El general Mobutu dóna un cop d’Estat i forma govern al Congo 
(14 de setembre).

El Sudan francès proclama la seva independència amb el nom de 
Mali (27 de setembre).

Independència de Nigèria que roman a l’interior de la Com-
monwealth (1 d’octubre).

El candidat demòcrata John F. Kennedy triomfa a les eleccions 
presidencials dels EUA (8 de novembre).

Lumumba i els membres del seu govern són detinguts per Mo-
butu al Congo (1 de desembre).

Comencen les obres de construcció de la gran resclosa d’Assuan, 
a Egipte (9 de gener).

L’EFTA aplica la primera reducció de les tarifes de duanes per al 
comerç entre els seus membres, en un 20 per cent (3 de maig).

Conclusió de la col·lectivització de l’agricultura a la República 
Democràtica Alemanya (14 d’abril).

Nacionalització de les propietats nord-americanes a Cuba 
(agost).

Embargament naval decretat pel Govern nord-americà a la Cuba 
revolucionària (19 d’octubre).

Finalitza la construcció de la central hidroelèctrica d’Aldeadávila, 
a la frontera amb Portugal, la de major potència a l’Europa Oc-
cidental (17 d’octubre).

Fundació de l’Instituto de Auditores Internos de Argentina 
(IAIA) a Buenos Aires, una xarxa dels professionals de l’au-
ditoria al conjunt del país.

Conferència de Bagdad, en què els governs d’Iraq, Iran, Kuwait, 
Aràbia Saudita i Veneçuela acorden constituir l’Organització de 
Països Exportadors de Petroli (OPEP) per incidir sobre preus i pro-
ducció de cru (10 a 14 de setembre).

Nacionalització a Cuba d’indústries, bancs i altres grans empre-
ses propietat de residents que atorga a l’Estat el control total de 
l’economia (octubre).

ENHER acaba la construcció de l’embassament de Canelles amb 
una presa de 140 m d’alçada projectada per E. Torroja.
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El Govern dels Estats Units trenca les relacions diplomàtiques 
amb Cuba i tanca l’ambaixada a l`Havana (3 de gener).

Assassinat al Congo de Patrice Lumumba (17 de gener).

Mort de Mohamed V del Marroc, substituït pel seu fill Hasan II 
(26 de febrer).

El President John Kennedy llança la proposta de l’“Aliança per al 
Progrés” (8 de març).

Comença a Israel el procés contra el dirigent nazi Adolf Eich-
mann (11 d’abril).

Fidel Castro proclama el caràcter socialista de la revolució cu-
bana (16 d’abril).

Invasió d’un cos expedicionari anticastrista a Playa Girón i altres 
punts de la Bahía de Cochinos, a Cuba (17 d’abril).

Sierra Leona assoleix la independència del Regne Unit (27 
d’abril).

Encíclica Mater et Magistra de Joan XXIII (15 de maig).

Comença la Conferència de Ginebra sobre Laos (16 de maig).

Execució a la República Dominicana del dictador Rafael Leónidas 
Trujillo (30 de maig).

Kuwait es converteix en un Estat independent i s’adhereix a la 
Lliga Àrab (20 de juny).

Enfrontament de Tunísia amb França per la permanència de la 
base naval de Bizerta (19 de juliol).

Ulbricht ordena la construcció del mur de Berlín (12 d’agost).

Fundació al Caire del Front d’Alliberament d’Eritrea (1 de setem-
bre).

Un cop militar enderroca el Govern de Jânio Quadros al Brasil 
(7 de setembre).

Atemptat frustrat conta el general De Gaulle a França (8 de se-
tembre).

L’Índia s’annexiona Goa, Damâo i Diu (18 i 19 de desembre).

Entra en vigor el Tractat de Montevideo que crea l’Associació 
Llatinoamericana de Lliure Comerç (18 de febrer).

Inauguració del gran nou aeroport de París Orly (24 de febrer).

Finlàndia s’integra a l’EFTA com a país associat.

El cosmonauta rus Yuri Gagarin. primer home que viatja a l’espai 
exterior (12 d’abril).

Els Governs de Gran Bretanya, Dinamarca i Islàndia demanen 
l’ingrés a la CEE (31 de juliol a 10 d’agost).

L’OECE es reforma per tal d’admetre a països no europeus i 
adopta la  denominació d’Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE). 

Estats Units i Canadà ingressen a  la nova OCDE (setembre).

Albània abandona el COMECON en protesta per l’absència de 
Xina Popular (setembre).

Espanya comença negociacions per a la signatura de l’Acord Ge-
neral sobre Aranzels i Comerç GATT (desembre).
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Els militars fan caure el President Arturo Frondizi a la República 
Argentina (10 de gener).

L’Organització d’Estats Americans (OEA) decideix a Punta del 
Este l’exclusió de Cuba (31 de gener).

La signatura dels pactes d’Évian (França) posa fi a la Guerra d’Al-
gèria que havia començat l’any 1954 (18 i 19 de març).

Georges Pompidou accedeix al càrrec de Primer Ministre de 
França després de la dimissió de Michel Debré (14 d’abril).

Acord militar secret entre Cuba i l’URSS (maig).

Fundació de l’Organització de la Unitat Africana (OUA) a Addis 
Abeba (25 de maig).

Contuberni de Munic: reunió de 118 polítics antifranquistes de 
diversa filiació contra el règim franquista (5 a 8 de juny).

Suvana Fuma forma un Govern d’unió nacional a Laos (23 de 
juny).

Aprovada àmpliament l’autodeterminació d’Algèria en referèn-
dum (1 de juliol).

El President Ben Jedda proclama la independència d’Algèria (3 
de juliol).

Nou Govern a Espanya amb el general falangista Agustín 
Muñoz-Grandes com a Vicepresident, Manuel Fraga a Informa-
ció i Turisme i Gregorio López Bravo a Indústria (10 de juliol).

La Conferència de Ginebra entre 14 països tanca un acord sobre 
Laos (23 de juliol).

Detenció de Nelson Mandela per la fundació del moviment 
guerriller “Llança de la Nació” a Sud-àfrica (5 d’agost).

Independència de Jamaica del Regne Unit (6 d’agost).

Crisi dels míssils que enfronta diplomàticament els Estats Units, 
Cuba i l’URSS (14 d’octubre a 20 de novembre).

Independència d’Uganda que serà membre de la Commonwealth 
(9 d’octubre).

Acord comercial de Cuba amb l’URSS (9 de gener).

El Govern espanyol crea la Comisaría del Plan de Desarrollo Eco-
nómico amb Laureà López Rodó (26 de gener).

Espanya sol·licita l’admissió a la CEE mitjançant una carta del 
Ministre d’Afers Exteriors Fernando Castiella, que no rebrà res-
posta a causa de l’incompliment de les condicions per a l’entrada 
(9 de febrer).

Comencen grans vagues dels miners d’Astúries i treballadors in-
dustrials a Catalunya, el País Basc i altres zones industrials (6 
d’abril).

Els conflictes laborals generalitzats reforcen les Comissions 
Obreres com a embrió d’un sindicat democràtic clandestí (maig).

Nacionalització del Banc d’Espanya i reorganització de la banca 
privada i oficial (7 de juny).

Finalitza la Ronda Dillon del GATT amb una reducció mitjana dels 
aranzels del 35 per cent (juliol).

Tràgica riuada al Vallès Occidental amb unes 700 víctimes (25 
de setembre). 

El Congrés dels Estats Units autoritza el Govern a negociar una 
reducció d’aranzels amb fins a cinquanta-nou països, llevat de 
l’URSS i Xina, la qual cosa donarà lloc a la Ronda Kennedy dins 
del GATT (3 d’octubre).

L’Informe del Banc Mundial sobre el desenvolupament de l’eco-
nomia espanyola recomana una sèrie de reformes i l’aplicació 
d’un pla que impulsi el desenvolupament econòmic.
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El General De Gaulle anuncia el veto de França a l’adhesió brità-
nica a la Comunitat Econòmica Europea (29 de gener).

Nova Constitució fortament presidencialista, que instaura la III 
República, a Corea del Sud (gener).

Una línia directa —telèfon vermell— connecta el despatx de Ken-
nedy a Washington amb el de Khrusxov a Moscou (5 d’abril).

Egipte, Síria i Iraq acorden la formació d’una Federació de Repú-
bliques Àrabs Unides (17 d’abril).

Joan XXIII promulga l’encíclica Pacem in terris (11 d’abril).

Els Estats Units, l’URSS i el Regne Unit signen el Tractat de pro-
hibició parcial de proves nuclears (5 d’agost).

Gran manifestació pels Drets Civils a Washington encapçalada 
per Martin Luther King (28 d’agost).

Konstantinos Karamanlis cau derrotat a Grècia i deixa la Presi-
dència, que ocupava des de 1956, i és substituït per Pipinellis 
(20 de setembre).

Ahmed Ben Bella és elegit President de la República d’Algèria (2 
de setembre).

Després de la Conferència de Londres Singapur, Sarawak, Borneo 
Septentrional i Malàisia s’uneixen a la Federació de Malàisia (16 
de setembre).

Harold Macmillan dimiteix com a Primer Ministre del Govern de 
la Gran Bretanya i és substituït per Douglas Home (13 d’octubre).

Konrad Adenauer dimiteix de la Presidència de la República Fe-
deral Alemanya deixant pas a Ludwig Erhard (16 d’octubre).

Les tropes franceses es retiren de la base naval de Bizerta, que 
ocupaven des de més de vuitanta anys abans (octubre).

Assassinat del President John F. Kennedy a Dallas (Texas), que 
serà substituït pel Vicepresident Lyndon B. Johnson (2 de no-
vembre).

Cop d’Estat militar a Saigon (Vietnam), que acaba amb la deten-
ció i assassinat del President Ngo Dinh Diem (2 de novembre).

La conferència del GATT a Ginebra aprova la reducció de les ta-
rifes duaneres al comerç entre els Estats Units i la Comunitat 
Econòmica Europea (16 de maig).

El príncep Faysal decreta l’abolició de l’esclavitud a Aràbia Sau-
dita (2 de juny).

Hidroelèctrica de Catalunya SA inaugura el pantà de Sau (13 
d’agost).

Ingrés definitiu d’Espanya al GATT (29 d’agost).

Nova reforma agrària a l’illa de Cuba (octubre).

López Rodó presenta el I Plan de Desarrollo Económico y Social 
(16 de novembre).

Aprovació a Espanya de la Llei de bases de la Seguretat Social 
(28 de desembre).

L’aeroport de Barcelona assoleix el milió anual de passatgers.

El creixement del turisme internacional, sota el model de “sol i 
platges”, fa d’Espanya el segon més important país turístic d’Eu-
ropa pel nombre de visitants per darrere d’Itàlia.
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El Govern de França reconeix la Xina Popular (27 de gener).

El general Westmoreland és nomenat Cap del comandament mi-
litar nord-americà a Saigon (gener).

Mor Pau I de Grècia i el substitueix el fill Constantí II (7 de març).

L’ONU decideix enviar tropes a Xipre (març).

Derrocament del Govern constitucional de Joâo Goulart al Bra-
sil per l’actuació del mariscal Castelo Branco que inaugura una 
“nova era” de cops militars al Con Sur (abril).

Mort de Nehru, substituït a la Presidència del Govern de l’Índia 
per Shastri (27 de maig).

L’aviació nord-americana bombardeja les illes Hong Ngu i Hom 
Me de Vietnam del Nord (juliol).

L’aviació de la VII Flota nord-americana bombardeja una extensa 
àrea de la desembocadura del riu Gianh, a Vietnam del Nord 
(agost).

Victòria del democratacristià Edmundo Frei a les eleccions presi-
dencials de Xile (4 de setembre).

Proclamació de la independència de l’illa de Malta (21 de se-
tembre).

Destitució de N. Kruschef pel Comitè Central del Partit Comu-
nista de l’URSS i nomenament de Brézhnev i Kosiguin (14 d’oc-
tubre).

L. B. Johnson és elegit President dels Estats Units (3 de novem-
bre).

Cop d’Estat militar a Bolívia que enderroca el Govern de Paz 
Estenssoro i deixa pas a una junta militar presidida per René 
Barrientos (4 de novembre).

El socialista Giuseppe Saragat és elegit President de la República 
italiana (29 de desembre).

El Govern espanyol aprova el primer Plan de Desarrollo (1 de 
gener).

Àfrica del Sud es retira de l’Organització Internacional de Treball 
en protesta per la posició sobre les relacions racials (11 de març).

Japó ingressa a l’OCDE (28 d’abril).

Comença el primer cicle de negociació de la Ronda Kennedy del 
GATT (maig).

Inauguració de la presa d’Assuan (14 de maig).

Grans protestes dels estudiants a la Universitat de Berkeley, Ca-
lifòrnia, per la Guerra del Vietnam (setembre).

Franco i Salazar inauguren el gran embassament d’Aldeadávila 
(17 d’octubre).

Reforma de la Hisenda a Espanya amb l’aprovació de les 
lleis de Reforma del Sistema Tributari (11 de juny) i General 
Tributària (28 de desembre).

Establiment d’un salari mínim a Espanya per primera vegada.

L’OCDE promou l’elaboració d’estadístiques sobre Recerca i 
Desenvolupament dels Països per a la qual cosa defineix normes 
i procediments al Manual de Frascati.

L’ONU crea la UNCTAD, Conferència de Nacions Unides sobre el 
Comerç i el Desenvolupament (30 de desembre).

Gary S. Becker publica: Human Capital: A Theoretical and Em-
pirical Analysis.

Luis Ángel Rojo publica: Keynes y el pensamiento macroeconó-
mico actual.
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Mort de Sir Winston Churchill (24 de gener).

Comencen els bombardejos nord-americans contra centres ur-
bans a Vietnam del Nord (febrer).

Període de gran inestabilitat a l’administració de l’Estat de Viet-
nam del Sud (febrer-març).

Les autoritats nord-americanes autoritzen els seus pilots militars 
a utilitzar el napalm (març).

Establiment de relacions diplomàtiques entre l’Estat d’Israel i la 
República Federal Alemanya (16 de març).

Johnson intensifica l’acció de guerra al Vietnam amb una pre-
tesa “ofensiva de pau” (abril).

Marines nord-americans donen suport a un aixecament contra 
el President Juan Bosch a Santo Domingo (28 d’abril).

El President algerià Ben Bella és derrocat a Algèria per una acció 
del Ministre de Defensa Bumedian (19 de juny).

Franco forma un nou govern al qual s’incorporen López Rodó, 
Silva Muñoz a Obres Públiques, Espinosa San Martín a Hisenda i 
García Moncó a Comerç (7 de juliol).

Ian Smith proclama unilateralment la independència de Rhodè-
sia del Sud (11 de novembre).

Cop d’Estat dretà del general Suharto a Indonèsia, que provocarà 
mig milió de morts i tres-cents mil detencions de militants del 
Partit Comunista (octubre).

Inici d’una contraofensiva estratègica nord-americana a Viet-
nam del Sud (novembre).

Charles De Gaulle és elegit President de França per davant del 
socialista François Mitterrand (19 de desembre).

El conjunt de les forces de guerra nord-americanes a Vietnam 
del Sud arriben a cent vuitanta mil efectius.

Fundació de la societat Hispanoil amb capital mixt per a aconse-
guir fonts directes de proveïment petrolier (5 de maig).

L’Instituto Nacional de Estadística (INE) assumeix, per encàrrec 
del Govern espanyol, l’estimació dels comptes nacionals a través 
de l’Oficina Técnica de Rentas (20 de maig).

Signatura del protocol entre els Governs de França i Espanya per 
a la construcció de la central nuclear de Vandellós (28 de juliol).

Inauguració de l’oleoducte de Màlaga a Puertollano, construït 
per la Societat Nacional de Metanoductes de l’Ente Nazionale 
d’Idricarburi italià (6 d’octubre).

Catalana de Gas i Electricitat signa un contracte d’importació de 
1.000 milions de metres cúbics de gas natural de Líbia amb Esso 
i Standard Oil (9 de novembre).

El Govern britànic decideix aplicar restriccions comercials i fi-
nanceres així com l’embargament de petroli contra Rhodèsia (17 
de novembre).

ENHER posa en funcionament el gran embassament de 1.530 hm³ 
a Mequinensa (desembre).

Nova ampliació de la pista principal i construcció de la torre de 
control a l’aeroport de Barcelona.

Més de 500.000 ciutadans espanyols en llista d’espera per a la 
instal·lació d’un aparell telefònic.

Ramon Trias Fargas, Estructura de la base económica de Cataluña.
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Conferència Tricontinental de solidaritat de l’Havana que reu-
neix la participació de representants dels governs dels països de 
tres continents: Àfrica, Àsia i Amèrica (3 a 15 de gener).

El President de Ghana Kwane Nkrumah és derrocat per un cop 
militar (24 de febrer).

Mort del Primer Ministre de l’Índia Shastri i proclamació d’Indira 
Gandhi (13 de gener).

Conferència sobre Vietnam del Sud a Honolulu on Johnson con-
firma el compromís de guerra  (5 a 7 de febrer).

Sukarno cedeix poders extraordinaris a Suharto, que estableix el 
“nou ordre” i realitza una gran repressió, prohibeix els sindicats i 
censura la premsa (11 de març).

Independència de la Guaiana britànica amb un acord de perma-
nència a la Commonwealth (26 de maig).

Joaquín Balaguer, líder del partit reformista, guanya les elec-
cions i és proclamant President de la República Dominicana (1 
de juliol).

Mao Zedong promou a Xina la Revolució Cultural, una campa-
nya ferotge contra els seus adversaris dins del Partit Comunista i 
tots els intel·lectuals amb el suport del terror creat per l’organit-
zació juvenil dels Guàrdies Rojos (18 de juliol).

El radical Lin Biao és nomenat vicepresident del Comitè Central 
del Partit Comunista xinès (agost).

Presentació de l’Informe McNamara sobre el curs de la guerra de 
Vietnam on s’asssenyala el fracàs de la intervenció nord-ameri-
cana (30 d’agost).

Successió de Cops d’Estat a Nigèria i massacres contra els igbos 
cristians del sud (setembre).

El mariscal Artur da Costa e Silva és elegit President del Brasil 
(3 d’octubre).

Avions nord-americans bombardegen la ciutat de Hanoi i Hai 
Phong (13 de desembre).

Creació a Barcelona de Nuvofondo, primer fons d’inversió a Es-
panya, amb Ramon Trías Fargas com a conseller delegat i Pere 
Duran Farell com a president del consell d’administració (2 de 
gener).

La CEE estableix la norma de la unanimitat per a donar validesa 
a les decisions.

Suspensió de pagaments dels Bancs Medina, Siero i Murciano. El 
president dels dos darrers, Ramón de Rato y Rodríguez de San 
Pedro, és empresonat per delictes monetaris i es decreta el tan-
cament de totes tres entitats financeres (2 de novembre).

Inauguració de la refineria de Puertollano de l’empresa pública 
ENCASO.

Acaba la construcció de la presa de Susqueda a càrrec d’Hidroe-
lèctrica de Catalunya.

Un conjunt de professionals dels EUA, Canadà i Gran Breta-
nya funden el Grup d’Estudi Internacional de Comptabilitat 
(AISG).

Comença la presidència de l’Agrupació Territorial 2a de 
l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya d’Antoni 
Goxens Duch.

Constitució del Banc Asiàtic de Desenvolupament, amb seu a 
Manila, segons una recomanació de l’ONU.

Walt W. Rostow, professor del Massachusetts Institute of Tech-
nology, és nomenat assessor econòmic del President Lyndon B. 
Johnson.
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Caiguda de Sukarno a Indonèsia, substituït per Suharto com a 
dictador (12 de març).

La majoria gaullista assoleix una victòria clara a les eleccions 
legislatives a França amb més de la meitat dels diputats (5 i 12 
de març).

Mort de Konrad Adenauer, primer Canceller de la República Fe-
deral Alemanya entre 1951 i 1963 (19 d’abril).

Cop d’Estat dirigit per Georgios Papadopoulos que instaura la 
dictadura dels coronels durant set anys a Grècia (21 d’abril).

Trencament de facto de les relacions diplomàtiques entre l’URSS 
i Xina amb la retirada dels diplomàtics (abril).

A Nigèria es produeix la proclamació de la independència de la 
República de Biafra (30 de maig).

Comença la “guerra dels sis dies” amb la destrucció de l’aviació 
egípcia pels atacs de forces d’Israel (5 de juny).

Israel ocupa Gaza i la part àrab de la ciutat de Jerusalem (6 de 
juny).

Forces israelianes controlen la resta de Cisjordània i el Canal de 
Suez (7 de juny).

L’exèrcit d’Israel es dirigeix contra Síria (9 de juny).

Els Governs d’Israel i de Síria accepten un alto el foc (10 de juny).

Govern Pompidou a França amb la incorporació d’A. Peyrefitte a 
Educació (15 de juny)

Entrevista entre els Presidents Johnson i Kosiguin a Glassboro 
(New Jersey) per limitar les repercussions de la Guerra al Pròxim 
Orient (23 a 25 de juny).

L’almirall Luis Carrero Blanco és nomenat Vicepresident del Go-
vern d’Espanya (21 de setembre).

Mort d’Ernesto Che Guevara per forces de l’exèrcit quan s’havia 
incorporat a grups guerrillers en territori de Bolívia (9 d’octubre).

El rei Constantí II de Grècia promou un cop d’Estat que fracassa, 
la qual cosa el força a l’exili (14 de desembre).

L’EFTA suprimeix les darreres tarifes de duanes al comerç entre 
els països membres.

Gran Bretanya, Dinamarca i Irlanda sol·liciten l’adhesió a la Co-
munitat Econòmica Europea (maig).

Final de la Ronda Kennedy a les negociacions del GATT (juny).

Inauguració de l’aeroport de Girona (1 d’abril).

Entra en funcionament la refineria de petroli a La Rábida (Huel-
va) instal·lada per la Companyia Río Gulf de Petróleos (5 d’abril).

Gran Bretanya devalua la lliura esterlina en un 15 per cent (18 
de novembre).

Devaluació en un 14,28 per cent de la pesseta, que passa a ser de 
70 unitats per dòlar (19 de novembre).

La participació estatal a Telefònica SA del 79,6 per cent es dilueix 
amb una ampliació de capital.

El Tribunal Suprem d’Espanya declara subversiva i il·lícita l’orga-
nització de les Comissions Obreres (novembre).

El President De Gaulle formula per segona vegada el veto a l’ad-
hesió britànica a la CEE (28 de novembre).

Per primer cop, les exportacions espanyoles de productes ma-
nufacturats ultrapassen el valor de les de productes agrícoles i 
altres béns primaris.
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Alexander Dubcek assoleix la Presidència de Txecoslovàquia des-
prés de la dimissió de Novotný (5 de gener).

Comença l’ofensiva del Tet del FLN contra distintes ciutats de 
Vietnam del Sud i contra les bases nord-americanes al territori 
(30 de gener).

Mao Zedong disposa la destrucció del l’organització juvenil dels 
Guàrdies Rojos, de la qual s’havia servit per introduir el terror 
durant la Revolució Cultural.

L’exèrcit nord-americà intensifica la guerra a Vietnam amb ac-
cions per terra. 

El Liberal Pierre Trudeau és elegit Primer Ministre del Canadà 
(20 d’abril).

Àmplies manifestacions d’estudiants a França, amb l’ocupació de 
la Universitat de la Sorbona de París (maig).

L’exèrcit americà abandona la base de Keh Sanh a Vietnam, as-
setjada durant 77 dies per forces comunistes (5 de juliol).

Els Governs de l’URSS i de 5 països més de l’Est signen la declara-
ció de Bratislava que fa costat a una intervenció armada contra 
l’obertura a Txecoslovàquia (3 d’agost).

L’exèrcit soviètic envaeix Txecoslovàquia i empresona els diri-
gents democràtics (20 d’agost).

El Congrés del Partit Comunista de Txecoslovàquia en la clan-
destinitat confirma Dubcek com a primer secretari (22 d’agost).

De Gaulle triomfa a les eleccions anticipades a França després 
dels fets de maig (23 i 30 de juny).

Per primera vegada, dirigents dels Partits Comunistes de diversos 
països europeus i del Japó rebutgen de forma pública l’actuació 
soviètica a Praga.

Proclamació de la independència d’Espanya a Guinea Equatorial 
(12 d’octubre).

El republicà Richard M. Nixon és elegit President dels EUA (5 de 
novembre).

Protestes massives d’estudiants a Mèxic i matança a la Plaça de 
les Tres Culturas de Tlatelolco (2 d’octubre).

Inauguració del Saló de l’Automòbil de Barcelona, recuperat des-
prés de 33 anys, al qual es presenten el 850 i nous models del 
124 de SEAT (21 d’abril).

Creació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que integra, 
des del començament, la segona Facultat d’Economia de Cata-
lunya (6 de juny).

Aprovació pel Ministeri d’Hisenda dels Estatuts del Consorci de 
la Zona Franca de Barcelona (1 de juliol).

Supressió total dels aranzels entre els països membres de la CEE i 
establiment dels aranzels comunitaris exteriors (1 de juliol).

El Govern espanyol aprova el segon Plan de Desarrollo (10 d’oc-
tubre).

El Congrés dels EUA suprimeix l’obligació de donar suport al dò-
lar en or (15 de novembre).

Inauguració de la seu de l’agrupació territorial 2a al carrer 
Consell de Cent de Barcelona.

Magí Pont Mestres presideix l’agrupació territorial 2a de 
l’ICJCE.

L’aeroport de Barcelona inaugura una nova terminal, base de 
l’actual T-2.

Entra en servei l’edifici Berlaymont de Brussel·les com a seu de 
la Comissió Europea.

Fallida fraudulenta de la cooperativa Caixa de Crèdit Popular de 
Catalunya amb un passiu de prop de 600 milions de pessetes.

Robert Noyce i Gordon Moore, enginyers de Bell Electronics, cre-
en a Palo Alto (Califòrnia) la Integrated Electronics Corporation 
(Intel), que comença la fabricació de xips de memòria i després 
passa als microprocessadors.

La revisió i ampliació del sistema de comptes de Nacions Unides 
dóna lloc al System of National Accounts o SNA 1968, en bona 
part obra de Richard Stone.

Joan Sardà Dexeus publica La crisis monetaria internacional.
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El govern espanyol restitueix Ifni al Marroc (4 de gener).

Comença la Conferència de París entre Estats Units, República 
Democràtica de Vietnam, República de Vietnam i Front Nacional 
d’Alliberament per posar fi a la guerra (23 de gener).

Declaració de l’estat d’excepció a Espanya, la qual cosa suposa 
la suspensió de les garanties i dels limitats drets polítics (24 de 
gener).

Suspensió de l’estat d’excepció a Espanya (23 de març).

El Comitè Central del Partit Comunista de Txecoslovàquia des-
titueix Dubcek i nomena secretari general Gustav Husak (abril).

Dimissió de Charles de Gaulle de la Presidència de França (28 
d’abril).

El total dels militars nord-americans a Vietnam ultrapassa els 
750.000 (abril).

Georges Pompidou és elegit President a les legislatives franceses 
(15 de juny).

Nixon anuncia la retirada de 25.000 soldats de Vietnam del Sud 
(8 de juny).

Joan Carles de Borbó jura lleialtat al Cap de l’Estat i als Principis 
del Movimiento davant les Corts (23 de juliol).

Aixecament militar a Líbia que provoca la caiguda de la mo-
narquia i instaura la dictadura de Muammar el-Gaddafi (1 de 
setembre).

El socialista i alcalde de Berlín Willy Brandt accedeix a la Cance-
lleria de la República Federal d’Alemanya (21 d’octubre).

Cop militar del general Alfredo Ovando a Bolívia que enderroca 
el President Salinas (26 de setembre).

Nou Govern “monocolor” a Espanya pels enfrontaments dels fa-
langistes, especialment Manuel Fraga Iribarne i José Solís Ruiz, 
amb els tecnocràtes aprofitant l’escàndol Matesa (29 d’octubre).

El mariscal Ayyub Khan decreta la llei marcial per acabar amb els 
freqüents conflictes polítics al Pakistan (28 de novembre).

Entra en funcionament el segon Plan de Desarrollo a Espanya 
(1 de gener). 

Una investigació d’Hisenda desvela el cas Matesa, empresa de 
maquinària tèxtil radicada a Navarra, per un frau d’uns 11.000 
milions de pessetes (febrer).

Viatge sense transbordament entre Barcelona i Ginebra amb un 
Talgo, primer tren d’eixos variables (1 de juny).

Nacionalització sense indemnització de les principals entitats 
financeres a l’Índia (juliol).

La metal·lúrgica catalana Torras Herrería y Construcciones insta 
suspensió de pagaments amb un passiu de 525 milions de pes-
setes, el més gran fins aleshores a la història espanyola (25 de 
juliol). 

El Govern espanyol inicia la planificació energètica amb l’apro-
vació del Pla Elèctric Nacional (31 de juliol).

Devaluació del franc francès en un 12,5 per cent (8 d’agost).

Decret relatiu a l’organització de la professió i l’estatus dels 
Commissaires aux Comptes a França (12 d’agost).

Fundació de la Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes (CNCC).

Revaluació del marc alemany en un 9,3 per cent respecte del 
dòlar (24 d’octubre).

Gran mobilització, amb vagues i manifestacions de treballadors, 
convocada de manera unitària per les tres centrals sindicals a 
Itàlia (setembre).

Promulgació a Portugal del Règim jurídic de fiscalització de les 
societats anònimes que, entre altres coses, instaura els Revisors 
Oficials de Comptes i en defineix les funcions.

Descobriment d’immensos jaciments de petroli per Phillips Pe-
troleum al jaciment Ekofisk, en aigües del Mar del Nord i a gran 
profunditat.

Es concedeix el Premi Nobel de la Pau a l’OIT.

Jan Tinbergen i Bargnar Frisch reben el Premi Nobel d’Economia.
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1. Assistents al Fòrum de l’Auditor 2. Membres de l’AMA al 19è Fòrum de 
l’Auditor

3. Jornada del Sector Públic. 2015
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Núm. 53   Novembre de 2008
Efectes a la professió de la crisi financera i 
econòmica tant en els aspectes tècnics com 
en els de gestió interna. Entorn volàtil amb 
la coincidència d’una crisi econòmica amb 
canvis en el marc comptable i adaptació del 
nou pla general comptable.

Núm. 54   Març de 2009
Articles referents a l’ètica en un entorn de 
canvi de cicle en què les empreses estan 
lluitant per adaptar-se a la nova situació 
del mercat, d’incertesa en el cobrament i 
davallada dels resultats d’explotació.

Núm. 55   Juliol de 2009
Nous	estatuts	del	Col·legi	de	
Censors	Jurats	de	Comptes	de	
Catalunya per adaptar-los a la Llei 
catalana de col·legis professionals amb 
canvis en l’actuació professional, els òrgans 
col·legiats i el règim disciplinari.

Núm. 56   Novembre de 2009
Incorporació del Sr. Xavier Cardona a la 
Direcció del Col·legi i sentit comiat de la Sra. 
Conxa del Hoyo després de 31 anys.

Núm. 57   Abril de 2010
•	El	Sr.	Daniel	Faura	assumeix	la	

presidència del Col·legi. 
•	Reflexions	sobre	la	memòria	del	comptes	

anuals del PGC 2007, el tractament de les 
operacions vinculades i la Llei òmnibus 
2009.

Núm. 58   Juliol de 2010
•	Anàlisi	de	les	derivades	de	la	tan	esperada	

reforma de la Llei d’auditoria de comptes. 
•	Entrevista	amb	el	Sr.	Antoni	Abad,	

president del Cecot que aporta una visió 
realista i proactiva dels reptes de les 
empreses per poder sortir de la crisi.

Núm. 59   Novembre de 2010
La Comissió europea fa circular el Llibre Verd 
anomenat “Política d’Auditoria: lliçons de la 
crisi”, preparat pel comissari Barnier amb un 
enfocament molt crític del paper de l’auditor.

Núm. 60   Abril de 2011
•	Continua	en	ple	debat	al	si	de	la	Comissió	

Europea les reflexions del Sr. Barnier. 
•	Anàlisi	del	nous	models	d’informes	

d’auditoria de comptes anuals.
•	 Impactes	a	les	empreses	de	la	reforma	de	

la Llei antimorositat.

Núm. 61   Juliol 2011
•	Avaluació	de	les	novetats	introduïdes	per	

les normes per a la formulació de comptes 
anuals consolidats. 

•	La	Responsabilitat	Social	Empresarial	
es desenvolupa. Proper pas, memòries 
integrades.

•	Els	reptes	de	la	fiscalització	de	les	
fórmules de col·laboració público-privada.

1. Sessió plenària 21è Fòrum de l’Auditor

2. Joan Amat, Frederic Borràs, Daniel 
Faura i Emmanuel Villaeys al 21è Fò-
rum de l’Auditor Professional

3. I Jornada RSE. 2001

4. Mario Alonso, Frederic Borràs i Josep 
González al 23è Fòrum de l’Auditor

5. Cartells de la Jornada Auditor per un dia
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El President de Biafra Odumegwu Ojukwu pren el camí de l’exili 
(8 de gener).

Els independentistes de Biafra es rendeixen i acaba la guerra (15 
de gener).

L’Assemblea Nacional aprova la destitució del príncep Norodom 
Sihanuk, aboleix la monarquia i confia el poder al Primer Minis-
tre Lon Nol (18 de març).

Les converses entre els representants dels Governs de les dues 
Alemanyes suposa el reconeixement de facto de la RDA (19 de 
març).

Assassinats massius de vietnamites a Cambodja, els cossos de 
centenars dels quals arrossega el riu Mekong cap al Vietnam del 
Sud (15 d’abril).

Luis Echevarría és elegit President de la República de Mèxic (5 
de juliol).

El general Manuel Díez Alegría és nomenat cap de l’Estat Major 
de l’exèrcit espanyol en substitució de Muñoz Grandes (22 de 
juliol).

Mort a Egipte del President Nasser (28 de setembre).

Guerra civil a Jordània que causa unes 20.000 defuncions (16 a 
27 de setembre).

Aixecament del general Juan José Torres a Bolívia que es procla-
ma President revolucionari (7 d’octubre).

Proclamació de la República khmer presidida per Lon Nol (9 
d’octubre).

La coalició d’Unitat Popular aconsegueix la victòria a Xile i el so-
cialista Salvador Allende és proclamat President (4 de setembre).

La Lliga Awami aconsegueix la victòria a les eleccions per a l’As-
semblea Constituent al Pakistan (7 de desembre).

Un consell de guerra sentencia a Burgos 6 membres d’ETA a mort 
(3 a 28 de desembre). El dia 30 el Consell de ministres commuta 
la pena per la immediatament inferior.

La decisió del Tribunal Internacional de l’Haia tanca definitiva-
ment l’adquisició dels actius de Barcelona Traction per la FECSA 
de Joan March (5 de febrer).

Signatura a Luxemburg de l’acord preferencial d’Espanya amb la 
CEE, amb unes reduccions que afavorien clarament a Espanya 
atès els desnivells respectius, negociat per Ullastres (29 de juny).

Pan American inaugura una línia regular de Barcelona a Nova 
York operada per un Boeing 747 (3 d’agost).

Claudio Boada Vilallonga és nomenat President de l’INI.

El polígon industrial de Tarragona creix amb força gràcies a les 
grans inversions d’algunes multinacionals químiques i de Repesa.

La safra sucrera, planificada a Cuba per 10 milions de tones de su-
cre, assoleix solament 8,5 milions i deixa l’economia col·lapsada.

L’oficina estadística de les Comunitats Europees elabora una 
adaptació del SNA 1968 que rebrà el nom de Sistema Europeu 
de Comptes Econòmics Integrats (SEC 1970).

Paul A. Samuelson rep el Premi Nobel d’Economia.
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Els governants d’Egipte, Síria i Sudan es reuneixen al Caire per 
posar en comú les posicions respecte del conflicte amb Israel 
(22 de gener).

El President d’Uganda Milton Obote és enderrocat per un aixe-
cament militar que posa al capdavant del Govern Idi Amin Dada 
(25 de gener).

Forces de Vietnam del Sud envaeixen Cambodja amb suport aeri 
nord-americà (febrer).

Un Cop d’Estat militar a Turquia provoca la caiguda del Primer 
Ministre Süleyman Demirel (12 de març).

Indira Gandhi és elegida novament líder del Partit del Congrés i 
forma un nou Govern a l’Índia (18 de març).

El Govern de Mèxic expulsa del país cinc diplomàtics soviètics 
(18 de març).

Mort del dictador d’Haití François Duvalier, substituït pel seu fill 
Jean-Claude (22 d’abril).

Victòria del Partit Laborista a Malta i govern de Dom Mintoff 
(21 de juny).

Enfrontaments fronterers entre l’Índia i Pakistan (agost).

Triomfa el cop d’Estat militar dirigit pel general Hugo Banzer a 
Bolívia (21 d’agost).

L’ONU lliura la representació ocupada per Taiwan a la República 
Popular Xinesa (octubre).

Sessió fundacional de l’Assemblea de Catalunya, plataforma uni-
tària de les forces antifranquistes, que promou la mobilització 
contra la dictadura (7 de novembre).

El Govern espanyol prohibeix la publicació del diari liberal Ma-
drid (25 de novembre).

El darrer contingent de tropes australianes, amb poc més d’un 
miler d’homes, es retira del Vietnam (novembre).

El Govern de l’Índia reconeix la independència de Bangla Desh 
(16 de desembre).

El polític socialdemòcrata alemany Willy Brandt és distingit amb 
el Premi Nobel de la Pau.

Klaus Schwab, professor d’Economia de l’Empresa, crea l’Euro-
pean Management Forum, amb seu a Cologny. Organitza una 
reunió anual a finals de gener per a la discussió de temes de 
màxima actualitat a Davos.

El Regne Unit adopta el sistema decimal per a la seva moneda 
(15 de febrer).

Algèria absorbeix el 51 per cent de la indústria petrolera i la resta 
del capital estranger de les operacions al Sàhara (24 de febrer).

El Govern espanyol encarrega a l’INI la creació d’una refineria de 
petroli a Tarragona (4 de maig).

Allende nacionalitza les mines de coure a Xile (16 de juliol).

El dòlar nord-americà deixa de ser convertible en or, la qual cosa 
provoca la crisi del sistema de paritats fixes de Bretton Woods 
(15 d’agost).

Creació del Col·legi d’Economistes de Barcelona, juntament amb 
els de Bilbao i València, per una ordre de la Presidència del Go-
vern (setembre).

Creació de l’Instituto dos Auditores Independientes do Brasil, 
IBRACON (13 de desembre).

Decret de promulgació del Codi de Comerç de Colòmbia, on es 
defineixen les entitats que han de tenir un revisor fiscal i la for-
ma d’elecció (27 de març).

El govern de Líbia nacionalitza els interessos de la British Petro-
leum (7 de desembre).

Devaluació del dòlar nord-americà en un 10 per cent respecte de 
l’or i revaluació de les monedes dels països de l’Europa Occiden-
tal i del ien japonès (8 de desembre). 

Decret que disposa la desaparició de l’Instituto Nacional de Co-
lonización que, fusionat amb el vell Servicio de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural, forma l’Instituto Nacional de Re-
forma y Desarrollo Agrario, IRYDA (23 de desembre).  

Simon A. Kuznets guanya el Premi Nobel d’Economia.
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Soldats britànics donen mort a tretze manifestants a London-
derry (Irlanda del Nord), en el “diumenge de sang” (30 de gener).

Avions israelians ataquen forces libaneses (febrer).

Atac de forces comunistes contra la capital cambodjana de 
Phnom Penh (març).

Gran ofensiva nord-vietnamita a tota la zona desmilitaritzada 
(març).

Les forces de Vietnam del Sud es retiren fins a Huê (abril).

Les tropes del Vietcong s’apoderen de la ciutat de Haiphong 
(maig).

Signatura a Moscou dels acords sobre desarmament a les con-
verses conegudes com SALT 1 (6 de maig).

Un escamot palestí ataca la representació israeliana als Jocs 
Olímpics de Munic (5 a 6 de setembre).

Acord d’alto el foc al Caire que acaba la guerra iniciada per la 
invasió del Iemen del Sud  per l’exèrcit del Nord (24 d’octubre).

Richard Nixon triomfa per segona vegada a les eleccions presi-
dencials nord-americanes (7 de novembre).

Willy Brandt és reelegit canceller de la RF d’Alemanya a les elec-
cions federals (19 de novembre).

Victòria del Partit Laborista a les eleccions federals australianes 
(2 de desembre).

Els militars, encapçalats pel coronel López Arellano, donen un 
Cop d’Estat pacífic a Honduras i destitueixen el President Cruz 
(4 de desembre).

Signatura d’un Tractat Bàsic entre les dues Alemanyes, amb el 
reconeixement mutu com a Estats, que culmina l’Ostpolitik de 
W. Brandt (21 de desembre).

Un terratrèmol destrueix Managua (23 de desembre). 

Ceilan canvia el nom i esdevé República de Sri Lanka.

Avions B-52 nord-americans multipliquen les accions de guer-
ra contra les regions pròximes a Hanoi, al Vietnam del Nord  
(desembre).

La Conferència de Teheran entre l’OPEP i les companyies petro-
lieres decideix augmentar el preu del petroli des d’1,80 a 2,15 
dòlars per barril (20 de gener).

El grup empresarial Pirelli-Dunlop enregistra la primera vaga 
d’abast europeu en produir-se a tots els centres dels diferents 
països (juny).

13 entitats econòmiques catalanes, a iniciativa del Cercle d’Eco-
nomia, de l’Institut d’Estudis Europeus i de la Lliga Europea de 
Cooperació Econòmica (LECE), signen un document favorable a 
l’adhesió d’Espanya a la CEE (14 de juliol).

Cuba és admès com a membre de ple dret al COMECON, que 
agrupa els països comunistes (juliol).

Noruega rebutja en un referèndum l’adhesió a la CEE (26 de  
setembre).

Signatura a París  del Conveni comercial entre Espanya i l’URSS, 
primer entre els dos països (15 de setembre).

El Govern de Romania, de forma sorprenent, ingressa a l’FMI i al 
Banc Mundial (15 de desembre).

Sir Henry Benson presenta al X Congrés Internacional de 
Comptabilitat, a Sydney, la proposta d’una organització 
mundial de la professió comptable i d’elaboració de normes 
internacionals de comptabilitat.

Magí Pont Mestres és elegit president nacional de l’ICJCE, 
càrrec que va exercir durant disset anys fins al 1989.

Antonio Lancuentra Buerba presideix l’Agrupació Territo-
rial 2a de l’ICJCE.

El britànic John R. Hicks i el nord-americà Kenneth J. Arrow són 
elegits Premi Nobel per l’Acadèmia Sueca.

Ramon Trias Fargas publica Introducció a l’economia de  
Catalunya.
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Gran Bretanya, Dinamarca i Irlanda ingressen a la CEE (1 de gener).

Gran manifestació a Washington contra els bombardejos 
nord-americans a Vietnam (20 de gener).

Signatura a París de l’armistici entre Le Duc Tho i el conseller 
nord-americà Henry Kissinger que suposa la fi de la Guerra del 
Vietnam (27 de gener).

Assassinat a Conakry del líder independentista de Guinea Amíl-
car Cabral (20 de gener).

Acaba la retirada de Vietnam de l’exèrcit nord-americà (29 de 
març).

Esclata als Estats Units l’escàndol Watergate arran de les inves-
tigacions del Senat que comproven la pràctica de gravacions 
il·legals de Nixon (juliol).

Independència de les Bahames (10 de juliol).

Franco nomena President del Govern l’almirall Luis Carrero Blan-
co (9 de juny).

Cop d’Estat militar a Uruguai (27 de juny).

Guinea Bissau proclama unilateralment la independència de 
Portugal (10 de setembre).

Derrocament del Govern constitucional de Salvador Allende a 
Xile i instauració d’una dictadura encapçalada pel general Au-
gusto Pinochet (11 de setembre).

Els dos estats alemanys ingressen simultàniament a l’ONU (18 
de setembre).

Inici de la Guerra del Yom Kippur: enfrontaments entre israelians 
i àrabs al canal de Suez i al Golan (6 d’octubre).

Detenció de 113 membres de l’Assemblea de Catalunya a la Par-
ròquia de Santa Maria Mitjancera de Barcelona (28 d’octubre).

Perón, després de 17 anys d’exili, guanya de nou les eleccions a 
la Presidència de l’Argentina (23 de setembre).

Israel i Egipte accepten la interrupció dels enfrontaments armats 
(22 d’octubre).

Atemptat contra l’almirall Luís Carrero Blanco, que hi troba la 
mort (20 de desembre).

Carlos Arias Navarro és nomenat President del Govern (29 de 
desembre).

Henry Kissinger, Premi Nobel de la Pau.

 

Aprovació per decret del Plan General de Contabilidad (22 
de febrer).
Els països de la CEE inicien una “flotació conjunta” de les seves 
monedes respecte del dòlar (19 de març).

Martin Cooper, enginyer de Motorola, fa la primera trucada amb 
telèfon mòbil (3 d’abril).

Signatura a Teheran d’un acord de nacionalització entre el Go-
vern iranià i el consorci petrolier internacional (11 de juny).

El Govern de Líbia imposa la propietat estatal del 51 per cent de 
totes les concessions petrolieres (11 de juny).

Creació a Londres del Comitè de Normes Internacionals de 
Comptabilitat (IASP), per representants de deu països (29 
de juny).
S’inaugura el primer hipermercat d’Espanya a Castelldefels pel 
grup Carrefour, amb la marca Pryca, inici d’una gran revolució a 
la distribució comercial (19 de juliol).

El Banc d’Espanya absorbeix les funcions reservades a l’Institut 
Espanyol de Moneda Estrangera (26 de juliol).

Autorització a ENAGAS per fer un acord per 4.500 milions de me-
tres cúbics de gas natural amb l’algeriana SONATRACH gestio- 
nat per Pere Duran Farell (26 de juliol).

Iraq nacionalitza els interessos de la Bassorah Petroleum Com-
pany i de totes les companyies petrolieres (21 d’octubre). 

L’OPEP decideix una reducció de la producció i l’embargament 
per als Estats Units i Holanda, multiplicant per quatre el preu del 
cru (16 d’octubre a 5 de novembre).

Aprovació del I Pla Energètic Nacional per a 1976-1985 que 
incentiva la producció de carbó i adopta l’energia nuclear per 
reduir la dependència del petroli (desembre).

Llei de Convenis Col·lectius Sindicals de Treball, primera norma 
que regula drets col·lectius dels treballadors (19 de desembre).

Banca Catalana assoleix el control de Banc Industrial de Catalunya.

Lliurament del primer títol d’Auditor Distingit a Ricardo 
Piqué Batlle.
Donald R. Cressey publica Other People’s Money on consta la 
teoria del Triangle del Frau.

Wassily Leontieff, creador i sistematitzador de l’anàlisi in-
put-output, és distingit amb el Premi Nobel d’Economia.
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El jurat del procés del Watergate decideix inculpar set assistents 
i funcionaris, així com el mateix President Nixon, per espionatge 
telefònic (1 de març).

Execució del jove anarquista català Salvador Puig Antich (2 de 
març).

La “revolució dels clavells” fa caure la dictadura de Caetano a 
Portugal (25 d’abril).

Victòria del conservador Valéry Giscard d’Estaing a les eleccions 
de França convocades a la mort de Pompidou (5 de maig).

El general Costa e Gomes ofereix la suspensió d’hostilitats als 
grups guerrillers que actuen a Angola, Moçambic i Guinea Bissau 
(maig).

Cop d’Estat de la Guàrdia Nacional de Xipre, amb suport dels 
partidaris de la unió amb Grècia (enosis), que expulsa del Govern 
l’arquebisbe Makarios (5 de juliol).

Operació Atila de l’exèrcit turc que ocupa part del territori de 
Xipre i hi estableix la República Turca del Nord (20 de juliol).

Caiguda del règim militar de Grècia, desacreditat per l’actuació 
a Xipre, i proclamació de la Tercera República Hel·lènica (24 de 
juliol).

Konstandinós Karamanlis assumeix el Govern provisional de 
Grècia i convoca noves eleccions (24 de juliol).

Dimissió de Nixon arran del cas Watergate i substitució pel Vice-
president Gerald Ford (9 d’agost).

Un cop d’Estat militar, encapçalat pel tinent coronel Mengisthu, 
força la renúncia de l’emperador d’Etiòpia Haile Selassié (12 de 
setembre). 

Atemptat terrorista d’ETA a la cafeteria Rolando de Madrid que 
provoca dotze morts (13 de setembre).

L’exèrcit portuguès comença la retirada dels seus efectius a 
Moçambic després de l’alto el foc amb el Front d’Alliberament 
FRELIMO (8 d’octubre).

Felipe González (Isidoro) és elegit secretari general del PSOE al 
XIII Congrés, celebrat a Suresnes (11 a 13 d’octubre).

Fundació de Convergència Democràtica de Catalunya sota el li-
deratge de Jordi Pujol (17 de novembre).

L’Organització de l’Alliberament de Palestina és admesa com a 
observadora a l’ONU (8 de novembre).

L’European Management Forum, creat per Klaus Schwab, amplia 
la reunió de Davos als dirigents polítics mundials i pren el nom 
de World Economic Forum (gener).

El preu de l’or s’incrementa fins a 150 dòlars l’unça (febrer).

Signatura d’un nou acord de cooperació econòmica de l’URSS 
amb els EUA durant la visita de Nixon a Moscou (juliol).

Iberia posa en servei el pont aeri entre Barcelona i Madrid (4 de 
novembre).

Creació de l’Agència Internacional de l’Energia (novembre de 
1974).

Creació a Espanya d’ENPETROL per fusió de REPESA, ENCASO i 
ENTASA (28 de novembre).

Arriben al port de Barcelona els primers carregaments de gas 
natural liquat procedents d’Algèria, sota la iniciativa de Gas Na-
tural, S. A. 

Segon any seguit de fam extrema al conjunt del territori de Ban-
gla Desh.

Escàndol de SOFICO, grup financer, en què es troben implicats 
ministres, militars i alts càrrecs del franquisme, que acaba amb 
la suspensió de pagaments i posterior fallida de les empreses del 
grup (5 a 11 de desembre).

Rumasa assoleix la condició de hòlding empresarial més impor-
tant d’Espanya, havent integrat 121 societats i afegint el Banco 
del Noroeste en crisi, que fusiona amb el Banco de Crédito e 
Inversiones (31 de desembre).

L’impacte del xoc energètic comporta l’aplicació generalitzada 
dels tipus de canvi flexibles i l’abandonament definitiu del siste-
ma de Bretton Woods.

Suspensió de pagaments de sis empreses del grup tèxtil llaner 
català Fontanals, amb un passiu de 1.505 milions de pessetes. 

L’economista suec Karl Gunnar Myrdal i l’austríac Friedrich 
Hayek reben el Premi Nobel d’Economia.
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Formació al nord de Xipre d’un Estat federat amb Turquia  
(febrer).

Fracàs del cop d’Estat d’orientació conservadora que encapçala 
el general António de Spínola a Portugal (11 de març).

Cambodja cau en poder de la guerrilla proxinesa dels khmers 
rojos (17 d’abril).

Declaració de l’estat d’excepció per tres mesos a Espanya amb 
afectació a les províncies de Biscaia i Guipúscoa (25 d’abril).

Victòria del Partit Socialista a les eleccions per a l’Assemblea 
Constituent de Portugal (25 d’abril).

Pol Pot, nomenat Primer Ministre de Cambodja pels khmers ro-
jos, instaura una dictadura comunista genocida (13 de maig).

Gustav Husak accedeix a la Presidència de Txecoslovàquia (29 
de maig).

Els ciutadans britànics decideixen en referèndum romandre a la 
CEE (5 de juny).

Independència de Portugal de la República de Cap Verd (5 de 
juliol).

La Cambra de Diputats de les Illes Comores decideix la indepen-
dència de França, excepte l’illa de Mayotte que hi segueix vin-
culada (6 de juliol).

Independència de la República de Sâo Tomé i Príncipe (12 de 
juliol).

L’OEA deroga l’acord que impedia als països membres mantenir 
relacions amb Cuba (29 de juliol).

Conferència sobre Seguretat i Cooperació a Hèlsinki, que crea 
l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), 
amb seu a Viena (3 de juliol a 1 d’agost).

El Govern de Portugal i el FRELIMO signen l’acord de Lusaka que 
estableix la independència de Moçambic (7 de setembre).

Cinc antifranquistes, membres d’ETA i del FRAP, són afusellats 
sota condemna de rebel·lió militar i pertinença a banda armada 
(27 de setembre). 

Invasió del territori del Sàhara espanyol (marxa verda) pel Mar-
roc (6 de novembre).

Pel Tractat de Madrid, el Govern espanyol cedeix el Sàhara Occi-
dental a Mauritània i Marroc (14 de novembre).

Mort del dictador Francisco Franco després d’una llarga malaltia 
(20 de novembre).

Joan Carles de Borbó és proclamat rei d’Espanya per les Cortes 
(22 de novembre).

L’URSS posa en marxa un nou pla quinquennal adreçat priorità-
riament a la indústria bàsica.

Aprovació a Espanya del Pla Energètic Nacional PEN-75 amb 
preferència per l’energia nuclear i el carbó (28 de gener).

La companyia Air Spain de vols xàrter demana la suspensió de 
pagaments amb uns deutes de 1.036 milions de pessetes (30  
de gener).

L’OCDE crea un Comitè d’Inversió Internacional i Empreses Mul-
tinacionals (gener).

L’empresa d’automòbils Authi sol·licita suspensió de pagaments 
amb un passiu de 3.039 milions de pessetes (12 de febrer). Serà 
adquirida per SEAT.

Fundació de l’Associação Portuguesa de Peritos Contabilistas, 
APPC (3 de març).

El Govern de Veneçuela presenta el projecte de nacionalització 
del petroli (11 de març).

Nacionalització a Portugal de les entitats financeres i les assegu-
radores (14 de març).

El Banco Central absorbeix la Caja Ibérica de Crédito Cooperativo 
(18 de març) i l’Hispano Americano el Banco de San Sebastián 
(17 de juliol). 

L’Audiència provincial de Madrid condemna Joan Vilà Reyes a 
més de 223 anys de presó i 9,6 milions de pessetes de multa pel 
frau de Matesa (10 de maig).

Creació del Consejo Asesor de la Política Bananera a Honduras 
(19 de maig).

 L’OPEP acorda a la seva reunió de Viena un nou increment del 
preu del petroli d’un 10 per cent (setembre).

Comença la presidència de l’Agrupació Territorial 2a de 
l’ICJCE de Ricardo Garcia Micola.
Publicació per l’International Accounting Standards Board 
(IASB) de les primeres Normes Internacionals de Compta-
bilitat NIC 1 —revelació de polítiques comptables— i NIC 
2 —mesura i presentació d’inventaris en el context del sis-
tema de cost històric.
Bill Gates i Paul Allen funden a Seatle una companyia que  
desenvolupa un llenguatge de programació anomenat Basic.

Comença l’explotació dels dipòsits de petroli del Mar del Nord.

El nord-americà Tjalling Charles Koopmans i el rus Leonid Kanta-
róvich reben el Premi Nobel d’Economia.
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Primeres manifestacions massives en reivindicació de llibertat, 
amnistia i un estatut d’autonomia convocades per l’Assemblea 
de Catalunya (1 i 8 de febrer).

Promulgació d’una nova Constitució a Cuba (24 de febrer).

El Front Polisario proclama la República Democràtica Àrab Saha-
raui (27 de febrer).

Condemnes a Espanya contra 9 militars demòcrates de la UMD 
(9 i 10 de març).

La Junta Militar presidida per Jorge Videla ocupa el poder a l’Ar-
gentina i comença una ferotge repressió dels opositors (24 de 
març).

Creació a Madrid de Coordinación Democrática o “platajunta” 
(26 de març).

Neix a Moscou el Grup de Vigilància de l’aplicació dels Acords de 
Hèlsinki sobre la situació dels Drets Humans a l’URSS a iniciativa 
del físic Yuri Orlov (12 de maig).

Assassinat de dos militants carlistes a Montejurra (Navarra) per 
un grup de fanàtics d’extrema dreta (9 de maig).

Revoltes a Soweto contra l’apartheid aplicat a Sud-àfrica (16 
de juny).

El FRELIMO ataca les tropes governamentals a Rhodèsia (juny).

Joan Carles I nomena Adolfo Suárez President del Govern (1 de 
juliol).

Amnistia a Espanya amb l’alliberament de centenars de presos 
polítics (20 de juliol).

Mao Zedong, “Gran Timoner” de la República Popular de la Xina, 
mor a Pequín (9 de setembre).

Primera celebració autoritzada de la Diada Nacional a Sant Boi, 
promoguda per l’Assemblea de Catalunya (11 de setembre).

Un cop d’Estat promogut per Deng Xiaoping arresta la “banda 
dels quatre i restableix l’ordre interior després de deu anys de 
terror a Xina (octubre).

El Moviment Popular d’Alliberament (MLP) aconsegueix la vic-
tòria a la guerra civil d’Angola, de la qual Agostinho Neto serà 
President (10 de novembre).

Una gran majoria de votants —fins al 94 per cent— secunda l’apro-
vació de la Llei de reforma política a Espanya (15 de desembre).

El Govern espanyol suprimeix el Tribunal d’Ordre Públic (TOP), 
especialitzat en la repressió politicosocial (31 de desembre).

Signatura d’un tractat de cooperació econòmica entre Espanya 
i els EUA (gener).

El rei Joan Carles I inaugura la refineria de Tarragona que admi-
nistra la nova ENTASA (19 de febrer).

Devaluació de la pesseta en un 10 per cent respecte al dòlar 
nord-americà (febrer). 

Esclata l’escàndol Lockheed quan l’empresa reconeix haver pa-
gat suborns milionaris a polítics de diversos països, especialment 
d’Holanda, Alemanya Occidental, Japó i Itàlia per la venda d’avions 
militars (febrer).

Inauguració del primer hipermercat Continente, del grup francès 
Promodés, a Alfafar (València) (31 de març).

Els països més industrialitzats del món, que formen el G-7, es 
reuneixen a Dorado (Puerto Rico) i acorden promoure un crei-
xement sostingut però evitant un escalfament que alimenti la 
inflació (27 i 28 de juny).

Greu accident de la indústria química a la localitat italiana de 
Seveso (juliol).

La Conferència dels Països no Alineats a Colombo (Sri Lanka) 
repta el colonialisme econòmic dels països avançats (16 al 19 
d’agost).

Fabricació del primer Fiesta a la fàbrica Ford d’Almussafes (18 
d’octubre). 

Dos militars (el general Rey i el coronel Grandal) i tres civils im-
plicats al cas de corrupció Lockheed (novembre).

Els països de l’OPEP trenquen el front comú a la reunió de Qatar 
i apliquen dues estratègies distintes (desembre).

Les vuit societats del grup Muebles La Fábrica presenten suspen-
sió de pagaments.

Represa de la Revista Econòmica de Catalunya, editada pel Col-
legi d’Economistes.

La República Argentina pateix un procés d’hiperinflació d’un 
347,5 per cent anual.

Milton Friedman rep el Premi Nobel d’Economia.
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Matança d’Atocha: un grup de pistolers d’extrema dreta assas-
sinen cinc advocats del Partit Comunista d’Espanya a Madrid (24 
de gener).

Espanya restableix relacions diplomàtiques amb l’URSS (9 de 
febrer).

Cop d’Estat a Etiòpia, amb la mort per assassinat del Cap d’Estat 
i de sis membres del Consell de Ministres (febrer).

Derrota electoral d’Indira Gandhi a l’Índia, substituïda per Mo-
rarji Desai (23 de març).

Legalització del Partit Comunista d’Espanya, que provoca la di-
missió, en protesta, del Ministre de Marina (9 d’abril).

Agostinho Neto a Angola, amb suport de forces cubanes, derrota 
un aixecament a Luanda (17 de maig).

Victòria de Menahem Begin i derrota del Partit Laborista a Israel 
(17 de maig).

L’UCD, partit promogut pel President Suárez, guanya les prime-
res eleccions democràtiques a Espanya (15 de juny).

Josep Tarradellas, President de la Generalitat de Catalunya a 
l’exili, viatja a Madrid i s’entrevista amb Adolfo Suárez (27 de 
juny).

Creació d’un únic Ministeri de Defensa a Espanya, en substitució 
dels tres que fins aleshores existien (Terra, Mar i Aire).

Els militars assalten el poder al Pakistan i entronitzen el general 
Zia Ul Hag a la posició de Cap de l’Estat (juliol).

Tropes de Somàlia envaeixen Etiòpia (11 de juliol).

Els tractats signats a Washington per Carter i Torrijos posen fi 
a la presència americana al Canal de Panamà (7 de setembre).

Un milió de persones assisteix a la manifestació catalanista de 
l’Onze de Setembre.

A Etiòpia es procedeix a una mobilització general per fer front 
a les tropes de Somàlia i els secessionistes eritreus (setembre).

Josep Terradellas és nomenat President de la Generalitat provisi-
onal (17 d’octubre) i torna de l’exili (23 d’octubre).

Leonid Bréjnev fa aprovar una nova Constitució a l’URSS que 
substitueix la de Stalin i facilita una etapa d’estabilitat.

Espanya ingressa al Consell d’Europa (24 de novembre).

El Govern espanyol legalitza les centrals sindicals (27 d’abril).

Creació de la Vicepresidència del Govern per a Afers Econòmics i 
nomenament d’Enrique Fuentes Quintana (4 d’abril).

El Govern espanyol devalua la moneda ni més ni menys que en 
un 20 per cent respecte del dòlar (13 de juliol).

Marcelino Oreja, Ministre d’Afers Estrangers del Govern de 
Suárez, presenta oficialment la petició espanyola d’adhesió a la 
Comunitat Europea (28 de juliol).

Aprovació a Espanya del Pla Energètic Nacional 1977-1987, PEN, 
1977 (25 d’agost).

Reforma fiscal a Espanya, preparada pel Ministre Francisco 
Fernández Ordóñez, que introdueix l’IRPF (8 de setembre).

El Decret 2321 amplia la demarcació del Col·legi d’Economistes 
de Barcelona al conjunt de Catalunya (25 d’agost).

Creació de la Federació Internacional de Comptadors Pú-
blics (IFAC), al XI Congrés Internacional de Comptabilitat, 
que emet les Normes Internacionals de Comptabilitat per 
al sector públic (7 d’octubre).

S’aproven els Pactes de la Moncloa, impulsats per Fuentes Quin-
tana, amb mesures estabilitzadores, contra la inflació i de refor-
ma laboral (25 d’octubre).

Estats Units decideix la retirada de l’OIT (16 de novembre).

Inscripció de la primera firma d’auditoria GM AUDITORS.

La taxa d’atur ha anat creixent des de l’any 1974 a tot Europa: 
Espanya s’acosta a la xifra insòlita del milió d’aturats. 

L’aeroport de Barcelona ultrapassa els cinc milions de passatgers.

El suec Bertil Ohlin i el britànic James Meade reben el Premi 
Nobel d’Economia.
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L’exèrcit israelià envaeix els territoris meridionals del Líban en 
l’operació Litani (14 a 21 de març).

Les forces armades d’Etiòpia, amb suport cubà, reconquereixen 
l’Ogadén i provoquen la retirada de l’exèrcit somalí (23 de març).

El Partit Comunista d’Espanya s’allunya del leninisme i de les vies 
revolucionàries al IX Congrés (20 a 22 d’abril).

Cop d’Estat militar a Afganistan que entronitza a la Presidència 
el líder comunista Nur Muhammad Taraki (30 d’abril).

Les Brigades Roges assassinen a Itàlia el polític democratacristià 
Aldo Moro (9 de maig). 

Invasió de la província de Shaba al Zaire pel moviment sepa-
ratista Front per a l’Alliberament del Congo, FLNC (11 de maig).

Els rebels de Katanga són obligats a retirar-se després de la bata-
lla de Kolwezi amb el suport de forces franceses i belgues posant 
fi a la Guerra de Shaba (6 de juny).

Les forces israelianes es retiren del Líban (juny).

Conferència de 87 països no alineats a Iugoslàvia (25 de juliol).

Congrés d’unificació del PSC-Congrés, el PSC-Reagrupament i la 
Federació catalana del PSOE a Barcelona i naixement del Partit 
Socialista de Catalunya-PSOE amb Joan Reventós com a primer 
secretari (16 de juliol).

Un escamot de  guerrillers sandinistes ocupen el Palau Nacional 
de Managua a Nicaragua (23 d’agost).

La capital legislativa i judicial de Sri Lanka passa a Kotte per la 
nova Constitució (31 d’agost).

La Constitució espanyola és aprovada en referèndum amb el 
87,87 per cent dels vots (6 de desembre).

Acords de pau a Camp David signats pel President egipci Anwar 
el-Sadat i el Primer Ministre israelià Menachem Begin (17 de 
setembre).

Cambodja és envaïda per forces del règim comunista de Vietnam 
(21 de desembre).

El rei Joan Carles I sanciona la Constitució espanyola (27 de de-
sembre).

Moren l’exalcalde de Barcelona Joaquim Viola Sauret i la seva 
esposa en un atemptat terrorista perpetrat per uns assassins 
d’extrema esquerra (2 de gener).

El Banc d’Espanya procedeix a la intervenció del Banco de Na-
varra, la qual cosa inicia la crisi del sistema financer que en vuit 
anys coneixerà la caiguda de 51 bancs i 25 cooperatives de crèdit 
(17 de gener).

El Ministeri d’Economia aprova el Banc de la Petita i Mitjana 
Empresa (Bankpyme) que naixerà uns mesos després, a Barcelo-
na, amb Josep Jané com a vicepresident i conseller delegat (22 
de gener).

Suspensió de pagaments de l’empresa Babcock Wilcox, amb un 
passiu de 16.000 milions de pessetes (febrer).

Edició de Cinco Días, del grup PRISA, primer diari econòmic pu-
blicat a Espanya (3 de març).

Acord comercial entre la Comunitat Econòmica Europea i Xina 
(3 d’abril).

Primeres eleccions sindicals a Espanya, amb el nou marc legal, 
que fan de Comissions Obreres el sindicat majoritari seguit de la 
Unió General de Treballadors (abril).

El grup bancari de Jaume Castell Lastortras, amb Banc de Madrid 
i Banc Catalán de Desenvolupament, passa a control de Banesto 
(abril). 

Aprovació de la 4a Directiva de la CEE sobre dret comptable 
de societats, amb la qual comença la tasca d’incorporació 
de la normativa comunitària a les regulacions legislatives 
dels Estats membres (25 de juliol).

Inauguració de la nova seu col·legial al carrer Bruc 90-94.

La Llei 61/1978 regula l’Impost sobre Societats (27 de  
desembre).

La navarresa Sarrió Papelera de Leiza presenta suspensió de pa-
gaments amb un passiu de 15.770 milions (27 de setembre).

L’oficina estadística de les Comunitats Europees prepara una se-
gona versió revisada del sistema de Comptabilitat Nacional SEC 
1970 (SEC 1978).

La Constitució Espanyola crea un nou model territorial de 
l’administració de l’Estat amb la creació de les Comunitats  
Autònomes.
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El Front Unit de Kampuchea, amb el suport de tropes vietnami-
tes, pren Phnom Penh i provoca el final del règim genocida de 
Pol Pot i els khmer rojos (7 de gener).

Triomf de la revolució a l’Iran: el xa Mohamed Reza Pahlevi 
abandona el país i el sistema polític gira cap al restabliment d’un 
islamisme radical inspirat per l’ayatollah Ruholah Jomeini (16 
de gener).

Chandli Benjedid, nou President de la República d’Algèria (9 de 
febrer).

Eleccions legislatives a Espanya amb victòria de l’UCD d’Adolfo 
Suárez (2 de març).

Forces de Tanzània ocupen Kampala a Uganda, la qual cosa pre-
cipita la caiguda i fuga del dictador Idi Amin (11 d’abril).

Retirada de les forces xineses de Vietnam, que havien envaït un 
mes abans (15 de març).

Primeres eleccions municipals de la democràcia a Espanya que a 
Barcelona guanya el socialista Narcís Serra (23 d’abril). 

La victòria del Partit Conservador a Gran Bretanya fa Primera 
Ministra Margaret Thatcher (4 de juny).

Bréznev i Carter signen un acord que culmina les converses SALT II 
per limitar el nombre de llançadores (18 de Juny).

Entrada dels sandinistes a Managua i caiguda del dictador Anas-
tasio Somoza a Nicaragua (10 de juliol). 

Daniel Ortega, Coordinador de la Junta de Gobierno de Recons-
trucción Nacional de Nicaragua (18 de juliol).

Un aixecament militar provoca la caiguda de Macías de la Presi-
dència de Guinea Equatorial (3 d’agost).

Un Cop d’Estat militar derroca Bokassa a República Centreafri-
cana (20 de setembre).

Aprovació en referèndum dels Estatuts d’autonomia de Catalu-
nya i del País Basc (25 d’octubre).

L’aixecament del coronel Alberto Natusch força la caiguda del 
Govern de Guevara Arce i obre dues setmanes de terror a Bolívia 
(1 a 15 de novembre).

Entrada de tropes soviètiques a Afganistan, primera intervenció 
fora del Pacte de Varsòvia, a sol·licitud del nou President B. Kar-
mal (24 de desembre).

Entra en funcionament el Sistema Monetari Europeu (SME) amb 
l’embrió de moneda comuna que és l’ECU (13 de març).

Accident a la central nuclear de Three Miles Island, a Harrisburg 
(28 d’octubre).

El G-7 acorda limitar les importacions de petroli (juny).

Aprovat pel Congrés espanyol el Pla Energètic Nacional per a 
1978-1987 PEN 78 (juliol). 

Chrysler sol·licita del Govern nord-americà ajuts per un import 
de mil milions de dòlars (juliol).

Finalitza la Ronda Tokio del GATT (novembre).

S’aprova l’Acord Bàsic Interconfederal (ABI) que prepara l’Estatut 
dels Treballadors i assumeix que la negociació dels salaris s’haurà 
d’ajustar a la inflació prevista (20 de desembre).

La revolució islàmica a Iran provoca un segon xoc petrolier: el 
preu del cru tipus Brent augmenta dels 50 dòlars per barril al 
març a 87,80 al novembre.

L’IAPC (actual IAASB) publica la primera Guía Internacional 
d’Auditoria.

El grup de treball de l’OCDE sobre les Normes de Compta-
bilitat publica un compendi de les pràctiques comptables 
dels països membres.

Creació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, insti-
tució fiscalitzadora externa dels comptes públics.

El nord-americà Theodore Schultz i el britànic Sir Arthur Lewis 
reben el Premi Nobel d’Economia.

Gran crisi empresarial al País Basc amb les suspensions de paga-
ments d’Acers Olarra i de Naviera Aznar.
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Aprovació del Parlament espanyol de la Llei Orgànica que regula 
les modalitats de referèndum (18 de gener).

Indira Gandhi guanya les eleccions a l’Índia (gener).

Eleccions al Parlament de Catalunya amb victòria de Jordi Pujol i 
Convergència Democràtica de Catalunya (20 de març).

Invasió de l’ambaixada de Perú a l’Havana per milers de persones 
que exigeixen facilitats per abandonar Cuba (4 d’abril).

Cop d’Estat militar a Libèria dirigit per Samuel Doe que acaba 
amb la mort del President William R. Tolbert (12 d’abril).

Mort del President de Iugoslàvia Josip Broz Tito (4 de maig).

El President Adolfo Suárez supera al Parlament espanyol el vot 
de censura presentat pel PSOE (30 de maig).

Un cop d’Estat militar destitueix la Presidenta de Bolívia Lidia 
Gueiler (17 de juliol).

Alçament militar a Turquia que expulsa a Suleiman Demirel (12 
de setembre).

Forces iraquianes envaeixen Iran i comencen una sagnant guerra 
de desgast (22 de setembre).

Creació del sindicat Solidarnosc de Lech Walesa a Polònia (se-
tembre).

Grècia ingressa a l’OTAN (octubre).

El republicà Ronald Reagan venç Jimmy Carter a les eleccions 
presidencials dels Estats Units (4 de novembre).

L’exèrcit lleial al President del Txad Goukoni Oueddei conquereix 
la capital amb suport de forces líbies (16 de desembre).

Mort del Primer Ministre de Portugal Sá Carneiro, així com el 
Ministre de Defensa Adelino da Costa, en accident d’aviació a 
Lisboa (4 de desembre).

El Govern nord-americà decideix l’embargament de la venda de 
cereals a la Unió Soviètica (gener).

L’Estat confisca l’empresa tèxtil andalusa HYTASA amb una llei 
de 1939 (23 de febrer).

Aprovació i publicació a Espanya de l’Estatut dels Treballadors 
(10 de març).

El Govern de la Xina designa cinc Zones Econòmiques Especials 
per aplicar experimentalment l’economia de mercat (maig).

Fixació a Espanya d’un salari mínim interprofessional (SMI) amb 
tres trams (28 de juny).

Reunió dels dirigents del G-7 a Venècia que defineix com a prio-
ritats el control de la inflació i la reducció de la dependència del 
petroli (22 i 23 de juny).

Compra de l’empresa tèxtil Intelhorce per l’Estat al preu simbòlic 
d’una pesseta per acció (31 de juliol).

Signatura del Tractat de Montevideo que crea l’Associació Llati-
noamericana d’Integració (ALADI) per representants d’onze paï-
sos de la regió (12 d’agost).

Els augments de preus generalitzats dels aliments desperten 
grans vagues de treballadors a Gdansk, Szczecin i altres ciutats 
poloneses (agost).

Aprovació del concert econòmic per al País Basc (12 de desembre).

Emilio Gironella Masgrau ocupa la presidència de l’Agrupa-
ció Territorial 2a de l’ICJCE.

La japonesa Nissan inverteix 2.500 milions de pessetes a Motor 
Ibérica i es converteix en accionista majoritària.

Suspensió de pagaments del grup DOPESA de Sebastià Auger 
que editava Mundo Diario, Tele/exprés, Catalunya Exprés, l’es-
portiu 4/2/4 i el setmanari Mundo, el diari de Madrid Informacio- 
nes i el Diario de Valladolid.

La crisi industrial es fa patent amb grans suspensions de pa-
gaments d’empreses com Aiscondel, Aceros y Fundiciones del 
Norte Pedro Orbegozo i Kelvinator i la fallida de Naviera Letasa.

L’INE elabora la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE) a partir 
d’aquest exercici. Catalunya, com la resta de les CCAA, disposa 
de dades macroeconòmiques des d’aquesta data i de forma con-
tínua amb caràcter oficial.
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Grècia ingressa a la CEE (1 de gener).

El socialdemòcrata Francisco Pinto Balsemão succeeix Sá Car-
neiro com a Primer Ministre de Portugal (9 de gener).

Els atacs de la guerrilla del Frente Farabundo Martí d’Allibera-
ment Nacional (FMLN) comencen la guerra civil al Salvador (10 
de gener).

El republicà Ronald Reagan pren possessió de la Presidència dels 
Estats Units (21 de gener).

Adolfo Suárez dimiteix com a President del Govern espanyol da-
vant la inestabilitat del seu propi partit pels enfrontaments entre 
els grups que l’integren (27 de gener).

Intent fracassat de Cop d’Estat a Espanya per uns 300 guàrdies 
civils sota el comandament del coronel Antonio Tejero i amb el 
suport d’alts caps de l’exèrcit, entre els quals els generals Arma-
da i Milans del Bosch (23 de febrer).

Leopoldo Calvo Sotelo és designat substitut d’Adolfo Suárez com 
a President del Govern d’Espanya (25 de febrer).

El general Roberto Eduardo Viola assumeix la Presidència de 
l’Argentina amb una política una mica més integradora (29  
de març).

Mort en accident d’aviació del President de Bolívia Jaime Roldós 
i del Ministre de Defensa Marco Subía (24 de maig).

El President de Bangla Desh Ziaur Rahman és assassinat per un 
grup d’oficials de l’exèrcit (31 de maig).

Victòria socialista a les eleccions generals de França que duu a 
la Presidència de la República François Mitterrand (21 de juny).

Narcís Serra aconsegueix l’aprovació del Consistori de Barcelona 
per a la sol·licitud de la seu dels Jocs Olímpics del 1992 al Comitè 
Olímpic Internacional (30 de juny).

Assassinat del rais Anwar el Sadat mentre presidia una desfilada 
militar al Caire per un escamot suïcida d’extremistes islàmics (6 
d’octubre).

El Congrés autoritza la incorporació d’Espanya a l’OTAN (29  
d’octubre).

L’Assemblea General de l’ONU nomena el peruà Javier Pérez de 
Cuéllar Secretari General (15 de desembre).

A Polònia el general Wojciech Jaruzelski declara la llei marcial 
(12 i 13 de desembre).

La Junta Militar de l’Argentina designa President el general Leo-
poldo Galtieri (11 de desembre).

Reagan aplica als EUA una reducció dels tipus més elevats de 
les tarifes de l’impost sobre la renda que baixen del 70 al 50 
per cent.

Estafa de l’oli de colza tòxic a Espanya que provoca una into-
xicació massiva amb unes 1.100 defuncions (1 de maig a 10 de 
juny).

El G7 dedica la cimera d’Ottawa als elevats tipus d’interès als 
EUA i les repercussions a l’economia mundial.

Inauguració del Tren de Gran Velocitat (TGV) que cobreix el tra-
jecte de París a Lió (27 de setembre).

El Govern d’Hongria demana l’ingrés a l’FMI i al Banc Mundial, 
després que ho fes Polònia una setmana abans (10 de novembre).

Creació a Espanya de l’Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) 
per integrar els interessos de l’Estat als sectors del petroli i del 
gas (28 de desembre).

Comença la comercialització dels ordinadors personals amb el 
PC d’IBM.

El pànic produït als mercats per la incidència de la guerra entre 
Iraq i Iran porta el petroli a uns preus màxims de 34 dòlars per 
barril.

Una inspecció del Banc d’Espanya detecta una situació d’insol-
vència a Banca Catalana i l’auditoria de Price Waterhouse des-
vela un gran forat als comptes de l’entitat.

Intervenció del Banc dels Pirineus en un entorn d’àmplia crisi 
bancària (7 de desembre).

Esteban Hernández Esteve publica Contribución al estudio de la 
historiografía contable en España.



70

FETS POLÍTICS I SOCIALS FETS ECONÒMICS I CORPORATIUS

1982

El socialdemòcrata Luis Alberto Monge guanya les eleccions a 
Costa Rica (7 de febrer).

Tropes argentines envaeixen les illes Malvines o Falklands, sota 
domini britànic (2 d’abril).

Comença la Guerra de les Malvines iniciada pel Govern britànic 
per tal de restablir-hi la sobirania (25 d’abril).

Espanya ingressa a l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord 
(OTAN) (30 de maig).

Belisario Betancur guanya les eleccions i accedeix a la Presidèn-
cia de Colòmbia (30 de maig).

Rendició d’Argentina i abandonament de les illes Malvines (14 
de juny), a la qual seguirà en pocs dies la caiguda del Govern de 
Leopoldo Galtieri.

El Govern socialista aprova a les Corts espanyoles una Llei orgà-
nica d’harmonització del procés autonòmic (LOAPA), que cons-
tituïa una autèntica revisió constitucional en sentit centralista 
(30 de juliol).

Helmut Kohl (CDU) és elegit Canceller de la República Federal 
d’Alemanya amb una moció de confiança que perd el social-
demòcrata Helmut Schmidt pel canvi d’aliança dels liberals (1 
d’octubre).

El Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) guanya les eleccions 
generals per majoria absoluta i Felipe González es converteix en 
President del Govern (28 d’octubre).

Narcís Serra deixa l’alcaldia de Barcelona per ser Ministre de De-
fensa del Govern espanyol i, més endavant, Vicepresident. Va ser 
substituït per Pasqual Maragall.

La Llei de reforma de la Constitució de Portugal elimina algunes 
de les institucions de la “revolució del clavells”, com el Consell 
Revolucionari, i crea un Tribunal Constitucional (30 de setembre).

Mort de Bréjnev, que és substituït a la Presidència de l’URSS per 
Yuri Andropov (10 de novembre).

Miguel de la Madrid, nou President de Mèxic (1 de desembre).

El nou Govern de Mitterrand a França nacionalitza cinc grans 
grups industrials, les dues grans siderúrgiques i 39 entitats fi-
nanceres (12 de febrer).

El Govern de Mèxic ajorna els pagaments i devalua la moneda de 
28,50 a 46 pesos per dòlar, per bé que seguiria baixant després 
fins al tancament del mercat canviari (18 de febrer).

Celebració a Barcelona del I Congrés d’Economia i Economistes 
d’Espanya (8 a 11 d’abril).

El Banc dels Pirineus és declarat en insolvència definitiva (27 
de maig).

El Secretari d’Hisenda de Jesús Silva-Herzog anuncia que el Go-
vern de López Portillo no podrà satisfer els pagaments del deute 
de Mèxic (agost).

La planta de Saragossa de General Motors fabrica el primer au-
tomòbil (30 d’agost).

El President de Mèxic José López Portillo nacionalitza la banca i 
decreta el control de canvis (1 de setembre).

Aluminio Español i la filial Alumina Española, del grup INI, pre-
senten suspensió de pagaments amb un passiu de 94.000 mili-
ons de pessetes, la més gran mai produïda a Espanya i la primera 
dins del sector públic empresarial (1 d’octubre).

Desbordament del riu Xúquer i trencament de la presa de Tous 
amb uns 40 morts i grans danys materials (20 d’octubre). 

L’Estat espanyol intervé Banca Catalana i sis entitats més del 
grup a través del Fons de Garantia de Dipòsits (3 de novembre).

Brasil i Paraguai inauguren la presa d’Itaipú amb una gran cen-
tral hidroelèctrica (5 de novembre).

Promulgació de la Llei 13/1982 de Col·legis Professionals 
(17 de desembre).

Joan Montblanch Padrós, president de l’Agrupació Territo-
rial 2a de l’ICJCE.

Al XII Congrés Internacional de Comptabilitat s’estableix 
un acord de compromisos mutus entre l’IFAC i l’IASC en 
què es reconeix el segon com l’òrgan adequat per a emetre 
Normes Internacionals de Comptabilitat i es decideix esta-
blir una estreta col·laboració entre ambdues institucions.

La situació de Mèxic desferma la crisi del deute que afecta gai-
rebé tots els països llatinoamericans, l’endeutament conjunt dels 
quals havia augmentat del 27 al 43 per cent des de l’augment 
dels preus del petroli de 1973.



71

FETS POLÍTICS I SOCIALS FETS ECONÒMICS I CORPORATIUS

1983

El Consell Nacional Palestí torna a designar Yasser Arafat presi-
dent de l’Organització d’Alliberament de Palestina (22 de febrer).

El laborista Bob Hawke es converteix en Primer Ministre d’Aus-
tràlia després de derrotar el liberal Malcom Fraser a les eleccions 
(11 de març).

Ronald Reagan anuncia la Iniciativa de Defensa Estratègica, 
coneguda com «Guerra de les Galàxies», que causarà la caiguda 
del comunisme (23 de març).

Comença a Israel la Presidència del laborista Chaim Herzog que 
durarà deu anys (5 de maig).

Reelecció de la conservadora Margaret Thatcher al Regne Unit 
(9 de juny).

Mário Soares forma govern a Portugal amb una coalició del Par-
tit Socialista amb el Partit Social-Demòcrata (9 de juny).

Govern del socialista Bettino Craxi a Itàlia (4 d’agost).

Assassinat del polític Benigno Aquino, lluitador contra la dicta-
dura, quan va tornar a Filipines de l’exili (21 d’agost).

TV3 estrena les seves emissions havent optat per un model con-
vencional i altament competitiu que li proporcionarà un encaix 
força bo en el mercat (10 de setembre).

Tropes nord-americanes envaeixen l’illa de Granada (25 d’octu-
bre) i fan caure el règim prosocialista de Maurice Bishop, assas-
sinat uns dies abans.

Final de set anys de dictadura militar a l’Argentina amb les elec-
cions en què triomfa el radical Raúl Alfonsín (30 d’octubre).

Jaime Lusinchi guanya les eleccions presidencials a Veneçuela 
(4 de desembre).

Creació de l’empresa pública Acenor a Espanya a partir de la 
reconversió del grup Olarra (gener).

La població de Sagunt comença una vaga general per salvar Al-
tos Hornos del Mediterráneo (16 de febrer).

“Divendres negre” a Veneçuela: devaluació del bolívar després 
d’un segle d’estabilitat i arrencada d’una severa crisi econòmica 
(18 de febrer).

El Govern espanyol decideix nacionalitzar el grup d’empreses 
RUMASA, promogut i controlat per José María Ruiz Mateos (23 
de febrer).

Sèptima Directiva 83/349/CEE del Consell que regula els 
comptes consolidats (13 de juny).

Un decret regula a Espanya la jornada laboral de 40 hores set-
manals i 30 dies de vacances, d’acord amb l’Acord Interconfede-
ral signat el 15 de febrer anterior (28 de juliol).

El Tribunal Constitucional impugna la LOAPA aprovada pel Go-
vern del PSOE. La manca d’un model de finançament definitiu 
desautoritza greument l’ampli procés autonòmic promogut du-
rant la transició a la democràcia (13 d’agost).

Durant el segon mandat de Thatcher, el Govern britànic co-
mença a privatitzar les grans empreses de serveis públics com 
British Telecom, el gas, els aeroports, Britsh Airways o British 
Leyland-Rover.

Extradició a Espanya de Ruiz Mateos des d’Alemanya, on havia 
fugit i on feia més de set mesos que estava empresonat (30 de 
novembre).

Nissan Motor Ibérica SA comença la fabricació del model Patrol.

Banca Catalana és adjudicada pel Govern a un consorci de 16 
entitats financeres.

L’Estat espanyol, que havia rescatat Babcock-Wilcox, en compra 
totes les accions i integra l’empresa a l’INI.

Bill Gates transforma la pantalla del MS-DOS en Windows, grà-
cies a la interfície gràfica d’usuari que ja utilitzava Macintosh.
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1. Núria de Gispert al Dia de l’Auditor 
2014

2.  Jornada del Sector Públic. 2015

3. Portada commemorativa 20 anys de 
la revista L’Auditor

4. Mariàngela Ramió, Auditora Distingida 
2014. 



73

1 2

3

2

4

1. Premi Millor comunicació de temes 
relacionats amb la transparència 
2013. Transparència Internacional

2. Miguel Á. Pérez, Auditor Distingit 
2013

3. Dia de l’Auditor 2014. Lliurament de pla-
ques als membres amb 25 anys de col·le-
giació
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Bombardejos israelians a la regió libanesa de Baalbek provoquen 
més de 100 morts (4 de gener).

Conferència sobre desarmament a Europa celebrada a Estocolm 
per representacions de 35 països (17 de gener).

Mort del President soviètic Yuri Andropov substituït per Kons-
tantin Chernenko (9 de febrer). 

Forces iraquianes destrueixen set vaixells iranians al Golf Pèrsic 
(1 de març).

Jordi Pujol i Convergència Democràtica de Catalunya aconse-
gueixen la majoria a les eleccions per al Parlament de Catalunya 
(29 d’abril).

El Govern de Pinochet promulga una llei antiterrorista a Xile (17 
de maig).

María Estela Martínez de Perón torna a l’Argentina des de l’exili 
(20 de maig).

Dimissió del Primer Ministre liberal del Canadà Pierre Trudeau 
(4 de juny).

El francès Jacques Delors és nomenat President de la Comissió 
Europea en substitució de G. Thorn (19 de juliol).

Peter Willem Botha accedeix a la Presidència de la República de 
Sud-àfrica (3 de setembre).

Brian Mulroney guanya les eleccions i esdevé Primer Ministre de 
Canadà (17 de setembre).

Gran Bretanya accedeix a la cessió de Hong Kong a la Xina l’any 
1997 (26 de setembre).

Assassinat d’Indira Gandhi per tres policies sikhs de la seva guàr-
dia personal. El seu fill Rajiv la succeeix al càrrec (31 d’octubre). 

Reagan aconsegueix la reelecció amb una abassegadora majoria 
sobre el demòcrata Walter Mondale (6 de novembre).

Fuga de gasos verinosos a una fàbrica de productes químics, de 
la Union Carbide Corporation, a la ciutat índia de Bophal cau-
sant unes 2.500 defuncions i danys a la salut d’unes 200.000 
persones (3 de desembre).

Cop d’Estat a Mauritània pel qual Maaouya Ould Sid’Ahmed 
Taya derroca Mohamed Khouna Ould Haidalla (12 de desembre).

El Govern espanyol assumeix una política industrial de recon-
versió de sectors en crisi, per la qual cosa l’INI abandona les fun- 
cions de subsidiarietat i suport al sector privat (“hospital d’em-
preses”) per incrementar la competitivitat mitjançant reduccions 
de costos i sanejament financer.

General Eléctrica Española presenta suspensió de pagaments a 
Bilbao amb un passiu de 12.700 milions de pessetes (3 de gener).

Espanya signa un acord de pesca amb la CEE (14 de febrer).

El Banco de Vizcaya adquireix el 89 % de les accions de Banca 
Catalana per 13.600 milions de pessetes i passa a controlar el 
Banc Industrial del Mediterrani, Banc de Barcelona i Banc Indus-
trial de Catalunya (febrer).

El Govern espanyol adjudica el Banco Atlántico a l’Arab Banking 
Corporation  per prop de 20.000 milions de pessetes (21 de març).

La 8a Directiva de la CE completa el marc legal de la pro-
fessió de l’Auditoria a la UE (10 d’abril).

Fabricació a Barcelona del primer automòbil Ibiza de SEAT (27 
d’abril).

Es descobreix un desequilibri patrimonial superior als 40.000 mi-
lions de pessetes a les reserves del fons de pensions dels 65.000 
treballadors de Telefónica a Espanya (17 de maig).

Assemblea constituent del Col·legi d’Auditors de Catalu-
nya, presidida per Joan Montblanc i Padrós, que aprova per 
unanimitat la proposta avalada a l’assemblea extraordinà-
ria de l’agrupació catalana de l’ICJCE celebrada abans (6 
de setembre).

El Govern espanyol aprova una reforma que estén la contrac-
tació temporal i s’augmenta la flexibilitat del mercat de treball 
mitjançant l’Acord Econòmic i Social (AES), que signen la CEOE 
i UGT (9 d’octubre).

Tendeix a estendre’s a escala internacional la política econòmica 
liberal nord-americana (reaganomics) basada en la preeminèn-
cia de la iniciativa privada i el paper del lliure mercat enfront de 
l’acció del sector públic.

Richard Stone rep el Premi Nobel d’Economia per les seves 
contribucions fonamentals al desenvolupament de sistemes de 
comptes nacionals.
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Daniel Ortega pren possessió com a President de la República de 
Nicaragua (10 de gener).

Després de 21 anys de règims militars, se celebren eleccions 
presidencials al Brasil que guanya Tancredo Neves (15 de gener).

Mor Neves abans de prendre possessió de la Presidència que re-
caurà al Vicepresident electe José Sarney (21 d’abril).

Uruguai retorna a la democràcia amb el President José San-
guineti (1 de març).

El Partit Comunista de l’URSS nomena Secretari General Mikhaïl 
Gorbatxov (11 de març).

Comença a Buenos Aires el judici instat per Alfonsín contra les 
tres juntes militars de govern per crims polítics (22 d’abril).

Espanya i Portugal signen a Madrid el tractat d’adhesió a la CEE 
(12 de juny).

El democratacristià italià Francesco Cossiga pren possessió de la 
Presidència de la República (24 de juny).

El radical Víctor Paz Estenssoro és elegit per quarta vegada Presi-
dent de Bolívia pels diputats del Congrés malgrat haver estat 
menys votat a les eleccions del 14 de juliol que Hugo Banzer (4 
d’agost).

L’aprista Alan García es converteix en President del Perú (28 de 
juliol).

El general Ibrahim Babangida accedeix a la Presidència de Ni-
gèria arran del cop militar que provoca la caiguda del general 
Muhammadu Buhari (27 d’agost).

El Primer Ministre socialdemòcrata de Suècia guanya les eleccions 
generals (15 de setembre).

Un terratrèmol a ciutat de Mèxic provoca unes 20.000 defun- 
cions (19 de setembre).

Reelecció del radical Raúl Alfonsín a les legislatives d’Argentina 
(3 de novembre).

Aníbal Cavaco Silva, líder del Partit Social Demòcrata portuguès, 
accedeix a la Presidència del govern i comença el període de 
govern democràtic més llarg (6 de novembre).

Gorbatxov restableix el diàleg de l’URSS amb el nord-ameri-
cà amb una cimera celebrada a Ginebra amb Reagan (19 de  
novembre).

Fidel Castro decideix suspendre el pagament del servei del deute 
de 6.000 milions de dòlars americans a la banca occidental, la 
qual cosa tancava tota possibilitat d’aconseguir nous crèdits.

El Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient enllesteix 
el Conveni de Viena per a la Protecció de la Capa d’Ozó (22 de 
març).

El secretari del Tresor nord-americà James Baker presenta un pla 
(pla Baker) per renegociar el deute de cada país de forma inde-
pendent (8 d’octubre).

L’ erupció del volcà Nevado del Ruiz, a Colòmbia, provoca més de 
25.000 morts a la població d’Armero (13 de novembre).

Microsoft Corporation llança al mercat el sistema operatiu Win-
dows 1.0 (novembre).

Aràbia Saudita redueix el ritme de producció de petroli de 10 
barrils diaris a solament 2,3 milions a final d’any.

Contraxoc petrolier: després de 12 anys de preus molt elevats, el 
petroli tipus Brent cau fins a només 10 dòlars el barril.

Primeres operacions rellevants de privatització d’empreses pú-
bliques a Espanya amb el govern del PSOE.

La reconversió industrial i la baixa del petroli permeten l’inici de 
la recuperació econòmica a Espanya amb un cert retard respecte 
dels països més desenvolupats.

Catalunya inicia un cicle de gran inversió d’empreses indus- 
trials japoneses, captant més d’un terç de tots els fons entrats 
a Europa.

Després del llarg període d’estancament de l’era Bréjnev, Gor-
batxov impulsa un programa econòmic de reconstrucció (peres-
troika).

La producció anual de petroli a Gran Bretanya arriba al màxim 
històric de 953 milions de barrils.



76

FETS POLÍTICS I SOCIALS FETS ECONÒMICS I CORPORATIUS

1986

Espanya i Portugal es converteixen en membres de ple dret de 
la CEE (1 de gener).

El Govern espanyol procedeix al reconeixement de l’Estat d’Israel 
(17 de gener).

El president vitalici Jean-Claude Duvalier, Bay Doc, abandona 
Haití. Formació d’una junta presidida per Henry Namphy (febrer).

El Primer Ministre suec Olof Palme és assassinat a Estocolm (28 
de febrer).

El President de Filipines Ferdinand Marcos abandona el país des-
prés de vint anys de govern autocràtic (25 de febrer). L’opositora 
Corazón Aquino assumeix la Presidència.

Aprovació de la permanència d’Espanya a l’OTAN amb un refe-
rèndum, per al qual el Govern del PSOE ha demanat suport (12 
de març).

Jacques Chirac es converteix en Primer Ministre de França iniciant 
un període de cohabitació amb Mitterrand a la Presidència de la 
República (20 de març).

Comença una sèrie d’atacs aeris nord-americans contra Líbia a 
l’anomenada Operació El Dorado Canyon (15 d’abril).

Catàstrofe nuclear de Txernòbil (Ucraïna): el reactor allibera ra-
dioactivitat 500 vegades més gran que la bomba d’Hiroshima i 
s’ha d’evacuar 135.000 persones (26 d’abril).

La cimera de Tokio del G7 aborda la lluita contra el terrorisme in-
ternacional i la seguretat de les centrals nuclears (4 a 6 de maig).

Polònia retorna a les institucions econòmiques: l’FMI i el Banc 
Mundial (29 de maig).

Els socialistes tornen a guanyar les eleccions generals a Espanya, 
amb majoria absoluta, i Felipe González segueix al davant del 
Govern (22 de juny).

El ple de l’Audiència de Barcelona decideix per àmplia majoria 
no processar Jordi Pujol per Banca Catalana (novembre). 

Transferència de les línies de grans pendents de Montserrat i 
Núria a Ferrocarrils de Catalunya que gestiona des de finals de 
1979 la xarxa de via estreta (1 de gener).

L’entrada a la CEE dels dos països mediterranis implicava l’adop-
ció de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Signatura a Luxemburg de l’Acta Única Europea que pretén facilitar 
la creació d’un mercat únic sense fronteres per a 1992 (27 de gener).

Signatura de l’Acta Única Europea que significa l’arrencada del 
projecte d’Unió Econòmica i Monetària (28 de febrer).

Comença el desarmament aranzelari d’Espanya amb la CEE amb 
una reducció del 10 per cent a les importacions. Al mateix temps, 
se suprimeixen les desgravacions fiscal a les exportacions i els 
contingents i es posa fi a les preferències generalitzades en acords 
amb alguns països, singularment d’Amèrica Llatina (1 de març).

Josep Maria Gassó Vilafranca passa a exercir la Presidència 
del Col·legi d’Auditors de Catalunya.

La Comissió Liquidadora d’Entitats Asseguradores (CLEA) deci-
deix intervenir la Compañía Internacional de Seguros SA de Julio 
Muñoz Ramonet (abril).

Neix el diari econòmic Expansión (27 de maig).

Chirac presenta al Parlament francès un projecte d’habilitació 
per tal de legislar per decret llei en determinades matèries, com 
la privatització d’empreses públiques (maig).

Volkswagen compra el 51 per cent de les accions de SEAT, que 
augmentarà abans de fi d’any fins al 75 per cent (9 de juny).

Comença a Punta del Este la Ronda Uruguai de les converses del 
GATT que augmentaria el nombre de països signataris i els camps 
de negociació (setembre).

El president del Comitè Olímpic Internacional Joan Antoni Sama-
ranch dóna a conèixer a Lausana l’elecció de Barcelona com a seu dels 
Jocs Olímpics de 1992, enfront de les altres cinc ciutats candidates: 
París, Belgrad, Brisbane, Birmingham i Amsterdam (17 d’octubre). 

Crisi de la Banca Garriga Nogués, filial de BANESTO, amb pèrdues 
de 98.526 milions de pessetes.
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Helmut Kohl guanya les eleccions a la República Federal Alema-
nya (25 de gener).

Entrada de forces sirianes a la zona occidental de Beirut (21 de 
febrer).

Llei de “punto final” a l’Argentina que tanca les denúncies per 
accions criminals de la dictadura de Videla (22 de febrer).

Willy Brandt dimiteix de la presidència del seu partit SPD per un 
escàndol d’espionatge (23 de març).

Margaret Thatcher guanya per tercera vegada consecutiva les 
eleccions britàniques (11 de juny).

Atemptat terrorista d’ETA al centre comercial Hipercor de Barce-
lona amb 21 morts (19 de juny).

Entrada en vigor de l’Acta Única Europea (1 de juliol).

Signatura a Washington del Tractat de Forces Nuclears d’Abast 
Mitjà entre els EUA i l’URSS (8 de desembre).

Inici de la revolta palestina (primera intifada) a Cisjordània i la 
Franja de Gaza (8 de desembre).

El Primer Ministre de Líban Rashid Karami mor assassinat (1 de 
juny).

Eleccions generals a Itàlia amb una àmplia victòria de la Demo-
cràcia Cristiana (14 de juny).

Forces iraquianes bombardegen ferotgement la ciutat iraniana 
de Sardasht, dins la guerra entre els dos països (28 de juny).

El líder del Partit Democràtic de Justícia Roh Tae-woo de Corea 
del Sud anuncia eleccions presidencials directes al desembre i 
el final del règim despòtic del general Chun Doo-hwan  (29 de 
juny).

Derrocament i posterior assassinat del President de Burkina Faso 
per un Cop d’Estat dirigit per Blaise Compaoré (15 d’octubre).

Frederic Mayor Zaragoza és nomenat director general de la 
UNESCO (7 de novembre).

Cop d’Estat de Zine El Abidine Ben Alí a Tunísia destituint Habib 
Burguiba (7 de novembre).

Óscar Arias, President de Costa Rica, Premi Nobel de la Pau.

Comença la segona etapa del desarmament aranzelari d’Espa-
nya davant la CEE amb una nova reducció dels aranzels a la im-
portació del 12,5 per cent, que els deixa en un 77,5 (1 de gener).

Creació de la Federació de Comptables Europeus (FEE), amb 
seu a Brussel·les, per fusió de la Union Européenne des 
Experts-comptables Economiques et Financiers (UEC) i del  
Groupe d’Etudes des Experts-comptables de la CEE (1 de 
gener).

Un grup d’experts convocats per Nacions Unides confirma 
l’obertura a l’Antàrtida d’un forat a la capa d’ozó (1 de març).

L’empresa americana Chrysler compra l’American Motors (2 de 
març).

Jacques Chirac, Primer Ministre de França, realitza una privatit-
zació general de les empreses afectades per la nacionalització de 
Mitterrand l’any 1982.

Dilluns negre: l’índex Dow Jones a la Borsa de Nova York perd 
més de 500 punts, la baixa més gran des del 1929 (19 d’octubre).

Diversos països es comprometen a reduir la producció de CFC a 
la meitat en un període de deu anys al Protocol de Mont-real 
(16 de setembre).

Adopció de la denominació definitiva de Col·legi de Cen-
sors Jurats de Comptes de Catalunya.

 El Banc de Bilbao llença una OPA sobre BANESTO, que els princi-
pals propietaris aconsegueixen frenar amb l’accés a la presidèn-
cia de Mario Conde (octubre). 

L’Instituto Nacional de Hidrocarburos crea el grup Repsol al qual 
incorpora les empreses en què l’Estat posseeix una participació 
majoritària com Hispanoil, Enpetrol, GNL, Butano SA, CAMPSA 
i Petronor.

Després de la nominació com a seu dels Jocs Olímpics, Barcelona 
aplica tot un nou projecte de ciutat amb l’eliminació dels obsta-
cles entre els barris i la línia litoral, la construcció de les rondes i 
la transformació del Poble Nou.

Per controlar el deute, Mèxic signa amb la Banca Morgan el can-
vi de fins a 20.000 milions de dòlars de préstecs bancaris per 
bons amb garantia del Tresor americà, acord en què participarà 
un centenar de bancs creditors (desembre).

La caiguda dels preus del petroli ha impulsat la recuperació eco-
nòmica a Espanya i al conjunt de l’Europa occidental.
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Alfredo Stroessner és reelegit a les presidencials de l’Equador 
(14 de febrer).

Jaim Herzog és elegit President d’Israel (23 de febrer).

Victòria del partit ultradretà ARENA al Salvador i Presidència 
d’Alfredo Cristiani (20 de març).

François Mitterrand és reelegit President de França enfront de 
Jacques Chirac (24 d’abril i 8 de maig).

Carlos Salinas de Gortari és elegit President de Mèxic (6 de ju-
liol).

Final de la guerra entre Iraq i Iran sobre la base de la distribució 
territorial anterior (20 d’agost).

Mikhaïl Gorbatxov és elegit president del Soviet Suprem i, per 
tant, Cap d’Estat de l’URSS (1 d’octubre).

Un referèndum sobre l’allargament de la Presidència d’Augusto 
Pinochet provoca el final de la dictadura militar a Xile (5 d’oc-
tubre).

Després de la mort del general Muhammad Zia-ul-Haq a l’agost, 
la líder del Partit Benazir Buttho torna al Pakistan, guanya les 
eleccions i es converteix en Presidenta de la República (19 d’oc-
tubre).

El Vicepresident republicà George H. W. Bush guanya les 
eleccions presidencials dels EUA amb una gran majoria (8 de  
novembre).

Signatura del Triple Acord entre Sud-àfrica, Cuba i Angola que 
posa fi a la guerra civil angolesa, amb la sortida dels contingents 
militar cubans, i prepara la independència de Namíbia (13 de 
desembre).

El Govern polonès legalitza el sindicat Solidarnosk després d’un 
gran cicle de vagues.

L’ONU rep el Premi Nobel de la Pau.

Unificació a Espanya del Salari Mínim Interprofessional a un ni-
vell idèntic per als treballadors de tots els grups d’edat (1 de 
gener).

Fusió dels bancs Bilbao i Vizcaya, duta a terme de forma amisto-
sa i paritària (23 de gener).

La cimera de la CE a Brussel·les decideix duplicar els fons estruc-
turals (FEDER, Fons Social Europeu i FEOGA-Orientació) com a 
condició dels països pobres per aprovar la constitució del mercat 
únic (12 i 13 de febrer).

Celebració del Segon Congrés d’Economia de Catalunya (18 a 
20 de febrer).

Eleccions per al primer consell directiu del Col·legi en As-
semblea extraordinària que nomena President Josep Maria 
Gassó Vilafranca (3 de març).

El Banc Mundial posa en marxa l’Organisme Multilateral de Ga-
rantia d’Inversions (OMGI/MIGA) per tal de facilitar la realització 
d’inversions internacionals mitjançant controls de risc i de cos-
tos de transacció (12 d’abril).

Reforma econòmica a l’URSS amb l’aprovació per Gorbatxov de 
la Llei de Cooperatives que, per primera vegada des de l’època  
de Lenin, permet la propietat privada de les empreses de serveis, 
la indústria i els sectors del comerç exterior (maig).

Publicació de la Llei d’auditoria, que assumeix allò que en 
la VIII Directiva de la UE es refereix a l’obligació de deter-
minades entitats d’auditar els seus estats financers, així 
com la regulació institucional dels professionals (15 de 
juliol).

Creació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) 
per a la supervisió i inspecció dels mercats de valors d’Espanya 
(29 de juliol). 

Reforma laboral que introdueix un Pla d’Ocupació Juvenil per 
estendre els anomenats “contratos basura” (28 d’octubre).

La vaga general a Espanya interromp el camí dels ajustos fiscals 
iniciat pel ministre Carlos Solchaga i el dèficit públic torna a 
créixer amb rapidesa (14 de desembre).

Banca Catalana passa a integrar-se al grup Banc Bilbao Viz-
caya (BBV).

Les inversions estrangeres a Espanya s’han multiplicat per tres 
des de l’adhesió a la CEE.
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Finalitza la retirada de les tropes soviètiques d’Afganistan (gener).

Cop d’Estat encapçalat pel general ultradretà Andrés Rodríguez 
a Paraguai contra Stroessner (2 i 3 de febrer).

El Govern de Bush anuncia el Pla Brady per a la reducció del deute 
a canvi de mesures de control de la despesa pública i de reequilibri 
de llurs balances de pagaments dels països afectats (10 de març).

Repressió i massacre dels estudiants que protesten a la plaça de 
Tian’anmen de Pequín (3 de juny).

El peronista Carlos Menem accedeix a la Presidència de l’Argen-
tina de forma anticipada per la renúncia d’Alfonsín (8 de juliol),

Són arrestats diversos comandaments militars a Cuba, condem-
nats per narcotràfic i afusellats, entre els quals el general Arnal-
do Ochoa (13 de juliol).

Dos milions de persones realitzen una cadena humana als paï-
sos bàltics (Estònia, Letònia i Lituània) per la independència de 
l’URSS (23 d’agost).

Saddam Hussein dóna per acabada l’Operació al-Anfal la cam-
panya militar de genocidi, iniciada el 1986, contra els kurds del 
nord d’Iraq amb la destrucció d’uns 4.500 pobles i l’assassinat 
d’unes 150.000 persones (setembre).

El PSOE guanya les eleccions generals a Espanya amb una majo-
ria absoluta de fet (29 d’octubre).

Unificació del Iemen: Alí Abdul·là Saleh, president del Iemen del  
Nord, va esdevenir president i Alí Salím al-Baidh, del Iemen  
del Sud, vicepresident (novembre).

Caiguda del Mur de Berlín, la qual cosa finalitza la Guerra Freda i 
facilita la reunificació alemanya (9 a 10 de novembre).

Final dels règims dictatorials a Europa de l’Est, amb l’abolició del 
paper hegemònic del partits comunistes i la formació de governs 
de coalició a Polònia, Txecoslovàquia, Hongria i la República De-
mocràtica alemanya (novembre-desembre).

Vaclav Havel és elegit President de la República Txecoslovaca (29 
de desembre).

El Govern de la República de la Unió de Birmània canvia oficial-
ment el nom del país pel de República de Myanmar.

El President romanès Nicolae Ceaus.escu ordena a l’exèrcit i a la 
policia la repressió contra els manifestants per la democràcia a 
la ciutat de Timisoara (17 de desembre).

Judici sumaríssim i afusellament de Ceaus.escu i la seva esposa 
(25 de desembre).

La insostenible hiperinflació argentina es manifesta en una de-
preciació de la moneda austral de fins a un 5.000 per cent anual 
respecte del dòlar.

Decret 302/1989 que aprova l’estructura orgànica i els estatuts 
de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 
organisme adscrit al Ministeri d’Economia (17 de març).

Desastre ecològic amb el vessament dels 41 milions de litres 
de petroli que transporta el petroler Exxon Valdez en encallar a 
Prince William Sound, Alaska (24 de març).

L’IASC ha aprovat des de gener de 1975 28 Normes Interna- 
cionals Comptables (NIC) a banda de moltes actuacions de caire 
unificador de conceptes comptables (abril).

L’Estat comença la privatització de Repsol mitjançant una 
OPV del 26 % del capital de Repsol, les accions de la qual es 
cotitzaran a les borses d’Espanya i de Nova York.

El Ministre d’Economia Carlos Solchaga i el Governador del Banc 
d’Espanya Mariano Rubio decideixen la incorporació de la pes-
seta al Sistema Monetari Europeu (19 de juny).

Reforma parcial de la Legislació Mercantil per a l’adaptació 
a les Directives comunitàries en matèria de Societats que 
introdueix, entre altres canvis, els que es relacionen amb la 
revisió dels comptes anuals i les persones habilitades (25 
de juliol).

El Govern espanyol, forçat per la normativa comunitària, auto-
ritza l’expansió territorial de les entitats de crèdit, la qual cosa 
modificarà les expectatives de les caixes d’estalvis.

El text refós de la Llei de Societats Anònimes (R. D. 
1564/1989) disposa que “els comptes anuals i l’informe de 
gestió hauran d’ésser revisats per auditors de comptes, a 
excepció de les societats que puguin presentar balanços 
abreujats” (22 de desembre). 

Reial Decret 1597/1989, pel qual s’aprova el Reglament del 
Registre Mercantil (29 de desembre).

Adquisició del Grup Torras SA pel grup kuwaitià KIO mitjançant 
una opa. 

La Hisenda espanyola actua contra els subscriptors de les pri-
mes úniques d’entitats financeres i asseguradores, amb prop de 
100.000 afectats.

La Comissió Liquidadora d’Entitats Asseguradores (CLEA) inicia la 
liquidació de 96 companyies d’assegurances. 
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Acaba la revolució sandinista a Nicaragua amb la victòria de  
Violeta Chamorro a les eleccions presidencials (25 de febrer).

Gorbatxov és elegit President de la Unió Soviètica amb el 56 per 
cent dels vots (15 de març).

La lluita del moviment Swapo condueix Namíbia a la indepen-
dència reconeguda oficialment per Sud-àfrica (21 de març).

L’Audiència de Barcelona acorda el sobreseïment definitiu del 
cas Banca Catalana en no trobar indicis suficients de delicte 
(març).

Franjo Tudjman, que va liderar el moviment independentista, 
guanya la Presidència de Croàcia a les primeres eleccions des-
prés de la caiguda del comunisme (30 de maig).

Una unitat de la Guàrdia Republicana de l’Iraq envaeix Kuwait 
(2 d’agost).

Signatura del Tractat sobre l’acord final per la República Federal 
Alemanya (RFA) i la República Democràtica Alemanya (RDA) així 
com les 4 potències aliades a la Segona Guerra Mundial (12 de 
setembre).

Helmut Kohl deixa de ser Canceller de la RFA per presidir l’Ale-
manya unida (3 d’octubre).

Margaret Thatcher és substituïda com a Primer Ministre i líder 
del Partit Conservador britànic per John Major després de gaire-
bé dotze anys al govern (28 de novembre).

Lech Walesa assoleix la Presidència de Polònia després de les 
eleccions al Parlament (23 de desembre).

Eslovènia celebra un referèndum il·legal que dóna suport a la 
independència amb un 95 per cent dels vots (23 de desembre).

Fundació de l’organització terrorista islàmica Al-Qaida al camp 
de refugiats d’Al-Faruq sota l’impuls i el finançament del multi-
milionari Ossama bin Laden, fill d’un constructor iemenita esta-
blert a l’Aràbia Saudita.

Mikhaïl Gorbatxov rep el Premi Nobel de la Pau.

Creació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que inicia 
tot seguit la seva llicenciatura en Ciències Econòmiques i Em-
presarials (18 de juny).

Comença la reunificació alemanya per mitjà de la unió monetà-
ria, econòmica i social (1 de juliol).

La Caixa de Pensions per a la Vellesa i Estalvis es fusiona a la 
segona meitat de l’any amb la Caixa de Barcelona, formant  
la gran Caixa de Pensions de Barcelona, primera caixa d’estalvis 
d’Espanya i segona d’Europa.

El preu del cru tipus Brent arriba a un rècord de de 41,90 dòlars 
després de la invasió iraquiana de Kuwait (11 d’octubre).

Decret 1636/1990 de promulgació del Reglament que des- 
envolupa la Llei d’auditoria de comptes de 1988 (20 de 
desembre).

Aprovació per Decret 1643/1990 del Pla General de Comp-
tabilitat que regula la comptabilitat de les empreses a 
Espanya amb caràcter obligatori i suposa l’adaptació a la 
normativa comunitària (20 de desembre).

Publicació del primer Butlletí de l’ICAC (març).

Signatura del conveni d’aplicació dels Acords de Schengen per 
a la lliure circulació de persones pels cinc Estats fundadors: Ale-
manya, França, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos (19 de 
juny).

Se celebra a Sitges el I Fòrum de l’Auditor Professional, 
amb 180 assistents (6 de juliol).

El Govern espanyol explicita la política de privatització d’empre-
ses públiques que consisteix a mantenir un paquet d’accions, a 
l’entorn del 10 per cent, per al control amb el suport d’un nucli 
dur d’accionistes privats prèviament seleccionats i afavorits.

Bulgària i Txecoslovàquia ingressen a l’FMI. 

Als països de l’Est d’Europa s’inicia la privatització de les empre-
ses petites i mitjanes a través de diversos mecanismes, així com 
la liberalització dels preus, els tipus d’interès i les importacions.
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Reelecció de Mário Soares a la Presidència de Portugal (7 de gener).

Els Estats Units comencen a l’Iraq l’anomenada Guerra del Golf 
(16 de gener).

Harald V, nou rei de Noruega a la mort del seu pare Olaf V (17 
de gener).

Txecoslovàquia, Hongria i Polònia anuncien la seva retirada del 
Pacte de Varsòvia per a l’1 de juliol següent (gener). 

Violent Cop d’Estat del general Sunthorn Kongsompong a Tai-
làndia que derroca el Primer Ministre Chatichai Choonhavan (23 
de febrer).

Iraq es rendeix, abandona Kuwait i accepta les sancions de 
l’ONU, essent la fi de la Guerra del Golf (3 de març).

Bòsnia se separa de la Federació Iugoslava (5 d’abril).

Dissolució del Pacte de Varsòvia acceptada per l’URSS a Praga 
(1 de juliol).

Victòria abassegadora dels partidaris de la independència al re-
ferèndum il·legal de Croàcia (19 de maig).

Borís Ieltsin és elegit President de la Federació Russa (12 de juny).

El Parlament de Sud-àfrica aboleix la política de l’apartheid (17 
de juny).

Proclamació de la independència d’Eslovènia i de Croàcia (25 de 
juny).

Espanya i Portugal s’adhereixen al conveni de Schengen (25 de juny).

Finalitza la Guerra dels Deu Dies o Guerra d’Independència d’Es-
lovènia amb l’acord de Brioni (26 de juny a 7 de juliol).

La ciutat fronterera de Vukovar és assetjada per tropes sèrbies, 
la qual cosa comença la Guerra d’Independència de Croàcia (23 
d’agost).

Derrocament del primer President democràtic d’Haití Jean-Ber-
trand Aristide, entronitzat el 7 de febrer del mateix any per un 
grup de militars (29 de setembre).

Leonid Kravtxuk és elegit primer President d’Ucraïna (5 de de-
sembre).

Els presidents de Rússia, Bielorússia i Ucraïna signen l’acord de 
dissolució de l’URSS i constitueixen la Comunitat d’Estats Inde-
pendents (8 de desembre).

Gorbatxov renuncia a la Presidència de l’URSS, que declara dis-
solta (25 de desembre).

Resolució de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas per la qual es publiquen les Normes Tècniques 
d’Auditoria (19 de gener).

L’enginyer informàtic britànic Tim Berners-Lee presenta el nave-
gador per a Internet (26 de febrer).

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya pro-
mou la creació d’un Arc Mediterrani d’Auditors amb els 
Commissaires aux Comptes de Tolosa de Llenguadoc i el 
col·legi de Dottori Commercialisti e Raggionieri de Milà, 
amb seu provisional a Montpeller, del qual és vicepresident 
Josep Maria Gassó (febrer).

Signatura del Tractat d’Asunción per a la creació de Mercosur 
entre Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai (26 de març).

El Parlament aprova la fundació de la Universitat Ramon Llull 
creada l’1 de març de l’any anterior (10 de maig).

Assemblea de creació de l’Asociación de Profesores Universita- 
rios de Contabilidad, ASEPUC  (31 de maig).

Mort a Reus de Romà Perpinyà Grau (juliol).

Fusió de les entitats públiques Banco Exterior, Caja Postal, Banco 
de Crédito Industrial i els bancs de l’Instituto de Crédito Oficial 
en la nova societat Argentaria.

Creació de l’empresa Gas Natural SA amb seu a Barcelona.

L’FMI i el Govern de l’URSS signen un acord d’associació per fa-
cilitar la incorporació dels països que la substitueixen (5 d’oc-
tubre).

S’aprova la fusió del Banco Central i de l’Hispano Americano a 
les respectives  juntes extraordinàries (30 d’octubre).

Neix la revista L’Auditor (15 de novembre).

Aprovació de les normes per a la formulació dels comptes 
anuals consolidats pel decret 1815/1991 (20 de desembre).

Ferran Termes i Anglès nomenat Síndic Major de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya (31 de febrer).

Creació de les Universitats de Lleida, de Girona i Rovira i Virgili 
de Tarragona pel Govern de la Generalitat (30 de desembre).
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Els Estats Units estableixen relacions diplomàtiques amb la nova 
Rússia (3 de gener).

Acords de pau signats al Castell de Chapultepec (Mèxic) entre el 
govern del Salvador i el FMLN, que posen fi a una guerra de deu 
anys (16 de gener).

Intent fracassat de Cop d’Estat del tinent coronel Hugo Chávez 
(4 de febrer).

La població de Bòsnia vota majoritàriament a favor de la inde-
pendència (1 de març).

El President del Perú Alberto Fujimori dissol el parlament i pren 
altres mesures de força sense respectar els procediments cons-
titucionals (5 d’abril).

El Parlament Europeu ratifica el Tractat de Maastricht per a la 
constitució de la Unió Europea (7 d’abril).

S’aprova l’adhesió a l’ONU d’Eslovènia, Croàcia i Bòsnia (22 de 
maig).

L’ONU decreta un embargament total contra Iugoslàvia per les 
actuacions de guerra (30 de maig).

Cimera de la Terra a Río de Janeiro convocada per l’ONU per al 
desenvolupament sostenible (3 a 14 de juny).

Primeres eleccions legislatives a la història del Vietnam (19 de 
juliol).

Signatura de l’acord de Bratislava per Václav Klaus i Vladimir 
Meciar per a l’escissió de Txecoslovàquia (23 de juliol).

Se celebren els Jocs Olímpics de Barcelona (25 de juliol a 9 
d’agost).

El demòcrata Bill Clinton venç el President republicà George 
W. H. Bush a les eleccions presidencials dels Estats Units (3 de  
novembre).

El President del Brasil Fernando Collor de Mello es veu obligat 
a dimitir per corrupció i el substitueix Itamar Franco (29 de  
desembre).

Constitució de l’Agencia Tributaria per Llei 31/1990 de 27 de de-
sembre (1 de gener).
Constitució oficial de l’Arc Mediterrani d’Auditors (AMA), a 
Barcelona, amb participació de 10 associacions professionals 
d’Aix-en Provence, Gènova, Marsella, Milà, Montpeller, Nimes i 
Tolosa de Llenguadoc, a banda del Col·legi (17 de gener).
Els països membres de l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic 
(ASEAN) decideixen establir una zona de lliure comerç i reduir les 
tarifes per als productes manufacturats durant quinze anys (gener).
El peso convertible substitueix l’austral com a moneda a l’Argen-
tina (1 de gener).
Institució de l’Ibex 35, índex borsari ponderat de referència for-
mat per les 35 empreses amb major capitalització que cotitzen a 
les borses espanyoles (14 de gener).
Inauguració de l’AVE de Madrid a Sevilla (14 d’abril).
Els nous països formats al territori de l’antiga URSS ingressen a 
l’FMI (abril i maig).
Cimera del G7 a Munic sobre la recessió econòmica internacio-
nal i els ajuts econòmics a Rússia i als països de l’Europa de l’Est 
(6 i 7 de juliol).
Devaluació de la pesseta respecte del marc en un 5 per cent (16 
de setembre).
Celebració de l’Exposició Universal de Sevilla (20 d’abril a 31 d’octubre).
Nova devaluació d’un 6 per cent (21 de novembre).
Declaració de suspensió de pagaments del Grup Torras SA (antic KIO).
Creació del grup públic Téneo en què s’agrupen totes les em-
preses de l’INI, ja sanejades, o que es consideren viables en una 
economia de mercat.
Publicació per COSO del Marc Integrat de Control Intern.
Reforma de l’ensenyament d’Economia: una diplomatura de  
Ciències Empresarials de 3 anys i dues llicenciatures: Economia i 
d’Administració i Direcció d’Empreses.
La desaparició de l’URSS i del bloc socialista provoca una enorme 
contracció del PIB de Cuba de fins a un 24 per cent.
Els acords de Maastricht ratifiquen el projecte d’Unió Econòmica 
i Monetària a l’interior de la CEE. Posada en marxa del mercat 
únic interior al si de la Unió Europea.
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Segregació en dos nous Estats, Eslovàquia i la República Txeca, 
de forma consensuada de Txecoslovàquia, que deixa d’existir  
(1 de gener).

Els presidents Bush i Ieltsin signen el tractat START II que prohi-
beix la utilització dels ICBs de caps múltiples (3 de gener).

Bèlgica es converteix en un Estat federal (6 de febrer).

L’ONU acorda la creació d’un Tribunal Penal Internacional per a 
l’antiga Iugoslàvia (22 de febrer).

Primer atac terrorista suïcida realitzat per l’organització palesti-
na Hamàs (16 d’abril).

Juan Carlos Wasmosy és elegit nou President del Paraguai (9 de 
maig).

Eritrea se separa d’Etiòpia com a país independent (24 de maig).

Felipe González guanya les eleccions a Espanya i forma govern 
amb el suport parlamentari de CiU i PNB (6 de juny).

Kim Campbell esdevé Primera Ministra del Canadà per la renún-
cia de Brian Mulroney  (25 de juny).

Declaració per a l’autonomia de Gaza i Jericó signada per Yitzhak 
Rabin i Yasser Arafat a Washington després dels acords d’Oslo I 
(13 de setembre).

El liberal Jean Chrétien aconsegueix la victòria a les eleccions del 
Canadà (25 d’octubre).

Rafael Caldera és reelegit a les presidencials de Veneçuela (5 de 
desembre).

Eduardo Frei guanya les eleccions presidencials a Xile (11 de  
desembre).

Comença a circular el nou peso mexicà, equivalent a 1.000 pesos 
vells (1 de gener).

Decret de modificació de l’organització del Commissaires aux 
Comptes de 1969 a França (4 de gener).

Croàcia i Eslovènia són admesos a l’FMI (15 de gener).

Marc Adreesen publica la versió preliminar del navegador Mo-
saic, comercialitzat per Netscape, que configura el naixement 
d’Internet com la tecnologia de més gran i més ràpid creixement 
de la història (23 de gener).

Mario Conde pacta amb la banca J. P. Morgan una ampliació de 
capital de BANESTO (10 de febrer).

La cimera del G7 a Tokio acorda la més gran reducció de tarifes 
de duanes de la història per impulsar l’economia mundial (7 a 
9 de juliol).

Primer vol del Boeing 757 a Bengton, Washington (19 de febrer).

Nova devaluació de la pesseta en un 8 per cent, alhora que també 
es devaluen l’escut portuguès i la lliura irlandesa (13 de març).

Esclata a Espanya l’escàndol Filesa pel finançament fraudulent 
del PSOE (22 de març).

Multitud d’estalviadors espanyols compradors d’un habitatge 
queden atrapats a la fallida de les cooperatives d’UGT, PSV i IGS, 
amb un passiu de 200.000 milions de pessetes.

Un diari espanyol dóna compte del gravíssim afer de corrupció 
en què ha incorregut Luis Roldán, director de la Guàrdia Civil (23 
de novembre).

Davant les operacions d’enginyeria financera i frau de Mario 
Conde, es produeix la intervenció de BANESTO pel Banc d’Espa-
nya (28 de desembre), 

La crisi industrial colpeja el sector de l’automòbil espanyol, amb 
una afectació especial per a SEAT i Nissan però també per a 
Renault i Citroën.

L’Institute of Internal Auditors Inc., que reuneix les entitats 
professionals d’auditoria en l’àmbit mundial, assoleix la xi-
fra de 85.000 afiliats.

La Comissió d’Estadística de l’ONU, en col·laboració amb l’OCDE, 
l’FMI, el Banc Mundial i la CEE, aprova el nou sistema normalit-
zat dels comptes nacionals SNA 1993.

Els Jocs Olímpics de Barcelona i l’Exposició Universal de Sevilla 
anticiparen una crisi de la qual és un símbol la suspensió de 
pagaments de l’Hotel de la Vila Olímpica.
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Comença l’aixecament armat dels zapatistes a l’Estat de Chiapas, 
Mèxic (1 de gener).

El Tractat de Lliure comerç del Nord d’Amèrica, entre Canadà, els 
EUA i Mèxic, entra en vigor (1 de gener).

José María Figueres guanya les eleccions a la Presidència de Cos-
ta Rica (6 de febrer).

Assassinat del candidat presidencial del PRI mexicà Luis Donaldo 
Colosio (23 de març). 

Silvio Berlusconi substitueix Carlo Azeglio Ciampi a la Presidèn-
cia d’Itàlia (27 d’abril). 

Dimissió a Espanya del Ministre de l’Interior socialista Antoni 
Asunción per la fuga de Luis Roldán, culpable de delictes i cor-
rupció (30 d’abril).

Joaquín Balaguer guanya per sèptima vegada les eleccions 
presidencials a la República Dominicana (16 de maig).

Yasser Arafat assumeix el càrrec de President de la nova Autori-
tat Nacional de Palestina (5 de juliol).

El sud del Iemen es declara independent però la guerra aleshores 
iniciada acaba amb la victòria del nord en ocupar Aden (7 de 
juliol).

Aleksandr Lukaixenko pren possessió de la Presidència de Bie-
lorússia després de les primeres eleccions democràtiques (20 de 
juliol).

Ernesto Samper accedeix a la Presidència de Colòmbia (7 
d’agost).

Ernesto Zedillo, coordinador de la campanya de Colosio, guanya 
les eleccions presidencials a Mèxic (21 d’agost).

Comença la Guerra de Txetxènia quan l’exèrcit rus intenta con-
trolar la República de Txetxènia (desembre).

Esclata el cas GAL a Espanya quan dos policies desvelen la impli-
cació de les màximes autoritats socialistes a les accions criminals 
antiterroristes (17 de desembre).

Shimon Peres i Yasser Arafat, juntament amb Yitzhak Rabin, 
reben el Premi Nobel de la Pau pels esforços de pacificació de 
Palestina.

Acord de constitució de l’Espai Econòmic Europeu que formen els 
Estats membres de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) 
i els de la UE (1 de gener). 

Creació de l’Institut Monetari Europeu en el marc de la 2a fase 
de la Unió Econòmica i Monetària, UEM (1 de gener).

Entra en vigor el Tractat de Lliure Comerç (NAFTA) entre Canadà, 
EUA i Mèxic (1 de gener).

Vaga general a Espanya contra la reforma laboral que prepara el 
govern (27 de gener).

Finalitza la Ronda Uruguai del GATT que deixarà pas a una orga-
nització estable sobre el comerç internacional (abril).

BANESTO passa a control del Grup Santander en haver forma-
litzat una oferta de compra substancialment millor que les del 
BBV i Argentaria (abril).

Mèxic és el primer país en desenvolupament a adherir-se a  
l’OCDE (maig).

Reforma del PSOE que augmenta les causes de l’acomiadament, 
millora la mobilitat funcional i territorial i autoritza les empreses 
de treball temporal (13 de juny).

Un segon referèndum a Noruega torna a rebutjar l’adhesió a la 
CEE (28 de novembre).

Josep Maria Gassó accedeix a la presidència de l’AMA.
Esclata a Mèxic una nova crisi fiscal (Tequilazo), que obliga a 
una gran devaluació de la moneda i a un rigorós ajustament 
(desembre). 

Signatura del protocol d’Ouro Preto, complementari del Tractat 
d’Asunción, sobre les bases institucionals de Mercosur (16 de 
desembre).

Suspensió de pagaments de Galerías Preciados amb deutes per 
uns 68.500 milions de pessetes.

Aflora un forat de 200.000 milions de pessetes als comptes de 
SEAT, que havia adquirit Volkswagen. 

Crisi i suspensió de pagaments de Santana Motor, filial de la 
japonesa Suzuki.

Finalitza el monopoli d’Iberia del pont aeri Madrid-Barcelona en 
passar al servei de la línia Air Europa i Spanair, amb una reducció 
important del preu dels bitllets.

Xina estableix un tipus de canvi de flotació controlada entorn de 
8,7 unitats per dòlar.

El deute públic italià arriba al 121,5 per cent del PIB.

El nombre d’aturats a Espanya ultrapassa els 3 milions.
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Àustria, Finlàndia i Suècia s’incorporen a la Unió Europea (1 de 
gener).

Fernando H. Cardoso accedeix a la Presidència del Brasil (1 de 
gener).

El Ministeri de l’Interior espanyol dóna a conèixer la detenció de 
Luis Roldán a Laos (28 de febrer).

Entrada en vigor del conveni de Schengen (26 de març).

Ucraïna pren el control del govern de Crimea, aboleix la seva 
Constitució i destitueix el líder de la república autònoma Iuri 
Meshkov (1 d’abril).

El diari El Mundo revela les actuacions il·legals realitzades durant 
deu anys pel CESID espanyol amb espionatge generalitzat sobre 
polítics i empresaris (12 de juny). 

Comença el segon mandat de Carlos Menem a la Presidència de 
l’Argentina (8 de juliol).

Reelecció d’Alberto Fujimori a la Presidència del Perú (28 de  
juliol).

Genocidi sobre 8.000 habitants bosnians de Srebenica comès 
per les milícies sèrbies de Bòsnia sota el comandament de Ratko 
Mladic (11 de juliol).

Signatura a Taba (Egipte) del nou Acord entre israelians i pa-
lestins, conegut com Oslo II, entre el Primer Ministre d’Israel 
Yitzhak Rabin i el cap de l’Organització per a l’Alliberament de 
Palestina (OAP) Yasser Arafat (24 de setembre).

Javier Solana, nou president de l’OTAN (5 de desembre).

Referèndum per la independència al Quebec rebutjada amb un 
50,4 per cent dels vots (30 d’octubre).

Assassinat del Primer Ministre d’Israel Yitzhak Rabin a Tel Aviv 
(4 de novembre).

Finalitza la guerra a l’antiga Iugoslàvia amb la derrota dels serbis 
a la batalla de Bòsnia Occidental i els acords de Dayton, EUA (21 
de novembre).

Primera conferència Intergovernamental Euromediterrània cele-
brada a Barcelona (27 i 28 de novembre).

La Guerra de Croàcia que enfronta els croats amb l’exèrcit de 
Sèrbia acaba amb la independència reconeguda per l’acord  
de Dayton i confirmada a París (14 de desembre).

La nova Organització Mundial del Comerç (OMC), amb seu a 
Ginebra, substitueix definitivament el GATT (1 de gener).

Llei 2/1995 de Societats de Responsabilitat Limitada (23 
de març).

El govern de Felipe González fa aprovar al Parlament una llei de 
privatitzacions (març).

Acord polític per reduir la pressió sobre el sistema de la Segu-
retat Social a Espanya conegut com Pacte de Toledo (6 d’abril).

Fundació de la societat parc temàtic Port Aventura amb partici-
pació molt majoritària de La Caixa d’Estalvis de Barcelona. 

Devaluació de la pesseta respecte del marc alemany en un 7 per 
cent (13 de març).

Llei 7/1995 aprovada per unanimitat pel Parlament de Ca-
talunya que crea el Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
—publicada al DOGC núm. 2.072— (28 de juny).

La cimera del G7 a Halifax (Canadà) decideix duplicar els recur-
sos d’emergència de l’FMI fins als 58.000 milions de dòlars per 
prevenir les crisis (15 a 17 de juny).

Naixement d’Internet, gràcies a la nova arquitectura amb ISPs con-
nectats amb NAPs, com a xarxa privada i comercial (24 d’agost).

La telefonia mòbil digital arriba a Espanya quatre mesos després 
que el Govern autoritzés a Telefònica Mòbils a iniciar el servei de 
GSM (novembre).

El Corte Inglés compra Galerías Preciados (24 de novembre).

El Consell Europeu celebrat a Madrid decideix el nom d’euro per 
a la nova moneda europea a proposta del canceller alemany H. 
Kohl (15 i 16 de desembre).

Llei 43/1995 de l’Impost sobre Societats (27 de desembre).

El Pla Brady va permetre que entre 1989 i 1995 fossin negociats 
190.000 milions de dòlars amb una reducció global del deute 
dels països en dificultats d’uns 60.000 milions de dòlars.

Els tipus d’interès aplicats a les operacions hipotecàries ascen-
deixen a un màxim del 12 i 13 per cent.

Les devaluacions dels anys 1992-1993 varen donar un nou im-
puls a la demanda d’allotjament i reforçaren la represa turística 
a partir d’aquest exercici.

Mort de Joan Sardà i Dexeus.
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El socialista Jorge Sampaio derrota Aníbal Cavaco Silva a les 
eleccions presidencials de Portugal (14 de gener).

Yasser Arafat és elegit President de l’Autoritat Nacional Palestina 
amb el 87 per cent dels vots (20 de gener).

Assassinat a la Universitat Autònoma de Madrid de Francisco To-
màs y Valiente, President del Tribunal Constitucional i Catedràtic 
d’Història del Dret (14 de febrer).

El Partit Popular guanya les eleccions generals a Espanya i José 
María Aznar forma govern amb el suport de CiU, PNB i CC (3 de 
març).

El liberal John W. Howard és elegit Primer Ministre d’Austràlia 
(11 de març).

Quatre atacs simultanis de l’Exèrcit d’Alliberament de Kosovo 
(ELK) comencen la guerra dels albanesos contra el domini dels 
serbis (22 d’abril).

Acaba la Guerra de Txetxènia amb la devastadora batalla final de 
Grozni, que dóna la victòria als rebels sobre l’exèrcit rus i porta a 
la proclamació de la independència (30 d’agost).

Croàcia i Iugoslàvia estableixen relacions diplomàtiques (9 de 
setembre).

Els talibans capturen Kabul, a l’Afganistan (27 de setembre).

El ghanès Kofi Annan és elegit secretari General de l’ONU (13 
de desembre).

Dinamarca, Finlàndia i Suècia s’adhereixen al conveni de Schen-
gen (19 de desembre).

El Primer Ministre Abdellatif Filali promulga una Constitució que 
configura un règim parlamentari bicameral i diverses reformes 
liberals al Marroc.

Clinton promulga la Llei Helms-Burton que reforça les prohibi-
cions d’invertir o comerciar amb la Cuba de Castro (12 de març).

El govern d’Aznar anuncia la voluntat política d’ampliar al mà-
xim la privatització del sector públic empresarial i crea un Con-
sell Consultiu de Privatitzacions (juny).

L’informàtic indi Sabir Bathia crea el web Hotmail.com, primer 
correu electrònic gratuït (4 de juliol).

Reial Decret 1784/1996 pel qual s’aprova el Reglament del 
Registre Mercantil (19 de juliol).

Inauguració oficial de la nova seu del Col·legi al carrer Sor 
Eulàlia Anzizu 41 (9 de setembre).

Preparació del Comité de Integración Latino Europa-Améri-
ca (CILEA) al XXX Congreso Nacional dels Dottori Commer-
cialisti, a Venècia (3 a 5 d’octubre).

Acord amb UGT, CCOO i la CEOE pel qual el Govern d’Aznar 
es compromet a garantir el sistema públic de protecció social 
i mantenir el poder adquisitiu de les pensions fins al 2001 (9 
d’octubre).

Signatura pel Govern i els sindicats UGT i CCOO d’un Acord per 
a l’Ocupació i la Protecció Social Agràries que substitueix el PER 
(4 de novembre).

Tancament de la companyia aeronàutica Pan American (4 de 
desembre).

Una de les majors constructores, Huarte, fa suspensió de paga-
ments amb un passiu de 104.000 milions de pessetes.

Creació de la Comissió del Mercat de les Telecomunica- 
cions (CMT) amb seu a Barcelona.

La UE procedeix a l’adaptació del nou sistema de comptes nacio- 
nals de Nacions Unides SNA 1993 amb el nou Sistema Europeu 
de Comptes SEC 1995.

Entra en servei el gasoducte del Magreb, que connecta amb la 
península a Tarifa, pel qual s’importa gas natural procedent d’Al-
gèria.
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Rússia anuncia la retirada de les tropes de Txetxènia (5 de gener).

José María Gil-Robles és elegit President del Parlament europeu 
(14 de gener).

El Parlament de Polònia aprova la primera Constitució democrà-
tica moderna (22 de març).

Borís Ieltsin signa un tractat d’unió amb el President de Bielorús-
sia Aleksander Lukaixenko al qual Ucraïna i Kazakhstan refusen 
afegir-se (2 d’abril).

El laborista Toni Blair, Primer Ministre del Regne Unit (2 de maig).

Mobutu Sese Seko deixa el Govern al Congo després de 30 anys 
de règim dictatorial i és substituït per Laurent Kabila (16 de 
maig).

El líder del Sinn Féin nord-irlandès Gerry Adams accepta obrir un 
diàleg per la pau amb Toni Blair (17 de maig).

El reformista Muhammad Jatami és elegit President a Iran (23 
de maig).

Hugo Banzer guanya les eleccions a Bolívia (1 de juny).

Gran Bretanya cedeix Hong Kong a la República Popular de Xina 
(1 de juliol).

L’ONU envia una Força de Protecció Multinacional per fer front 
a les revoltes populars a Albània (juny-agost).

Pasqual Maragall dimiteix d’alcalde de Barcelona després de 
quinze anys al càrrec (26 de setembre).

Aprovació del Protocol de Kyoto sobre el canvi climàtic amb el 
propòsit de reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle 
(11 de desembre).

La crisi d’Albània facilita que la guerrilla de l’ELK de Kosovo 
aconsegueixi grans quantitats de material bèl·lic de l’exèrcit.

Les firmes Morgan Stanley i Dean Witter anuncien la fusió per 
formar la més gran societat de valors de Wall Street (5 de febrer).

Signatura a Ginebra per 67 països d’un acord transcendental de 
liberalització del mercat de les telecomunicacions (15 de febrer).

Llei de Liberalització de les Telecomunicacions que estableix les 
condicions per a un segon operador a Espanya (24 d’abril).

Les patronals CEOE i CEPYME signen amb UGT i CCOO un acord 
per 4 anys que reforma la contractació col·lectiva i redueix el 
cost de l’acomiadament (28 d’abril).

Fusió de les empreses farmacèutiques Almirall i Prodesfarma.

Es completa la privatització de Telefònica amb la venda del 20,9 
per cent del capital que conservava l’Estat i la de REPSOL amb la 
venda del 10 per cent.

Primera reunió a Buenos Aires, en el marc del I Seminario de 
Profesionales de Ciencias Económicas de Países Latinos, del grup 
de països llatins que fundaran CILEA.

Comença la crisi financera asiàtica amb la devaluació de la mo-
neda a Tailàndia, a la qual seguiran les de Malàisia, Indonèsia i 
Filipines (2 de juliol).

Fundació a Buenos Aires del Comité de Integración Latino Euro-
pa-América (CILEA), agrupació d’organitzacions econòmiques i 
comptables de països d’arrel llatina d’Europa i Amèrica (agost).

Cubiertas y MZOV aprova la fusió amb la companyia Entrecanales. 

El Parlament aprova la fundació de la Universitat Internacional 
de Catalunya (2 d’octubre).

Sabir Bathia ven el hotmail.com a Microsoft per 400 milions de 
dòlars (31 de desembre).

Primer any en què el Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya fa donació del 0,7 % del seu pressupost a una 
organització no governamental.

Fundació del GRI (General Reporting Initiative), organització in-
ternacional independent que ajuda a comunicar a les empreses 
i organitzacions aspectes relacionats amb els drets humans, el 
medi ambient i la prevenció contra la corrupció.

Fira de Barcelona considera l’exercici com el millor de la seva 
història en haver celebrat 59 salons especialitzats. 

L’ONU publica Internacional Standards of Accounting and Re-
porting for Transnational Corporations, que anuncia les dades 
financeres i econòmiques que les empreses multinacionals hau-
rien d’incloure als informes anuals.
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El règim de Denis Sassu celebra un Fòrum Nacional per a la Re-
conciliació per preparar la transició en plena Guerra del 5 de 
juny o Segona Guerra del Congo (gener).

Kofi Annan aconsegueix amb Saddam Hussein un acord que sus-
pèn un possible atac militar nord-americà a l’Iraq (22 de febrer).

Victòria a Kosovo de la Lliga Democràtica independentista, en-
capçalada per Ibrahim Rugova, a les eleccions no autoritzades 
per les autoritats sèrbies (22 de març).

Acord de pau per a Irlanda del Nord signat a Belfast pels governs 
irlandès i britànic i acceptat pels partits polítics (10 d’abril). 

El conservador Andrés Pastrana és elegit President de Colòmbia 
(21 de juny).

Aprovació de l’Estatut de Roma que institueix la Cort o Tribu-
nal Penal Internacional, amb seu a la Haia, per a jutjar crims de 
guerra i genocidis (17 de juliol).

Atemptat del terrorisme islàmic contra les ambaixades dels 
Estats Units, Kenya i Tanzània, amb resultat de 224 morts (7 
d’agost).

Detenció a Londres de l’exdictador de Xile Augusto Pinochet (16 
d’octubre).

Triomf electoral d’Hugo Chávez a Veneçuela que inicia la revolu-
ció “bolivariana” (6 de desembre).

Referèndum a Puerto Rico en què triomfa l’opció de conver-
tir-se en un Estat dins els EUA i es rebutja la independència (13 
de desembre).

L’índex Nasdaq 100 de la borsa nord-americana inclou compa-
nyies estrangeres (gener).
Aprovació pel govern d’Aznar de la Llei 6/1998 sobre el règim del 
sòl que en liberalitza el règim d’utilització (13 d’abril). 
La ruptura de la presa de contenció d’una bassa de residus metàl-
lics a Aznalcóllar (Huelva) provoca una gran catàstrofe ecològica 
(25 d’abril). Bolidén Apirsa, la firma explotadora de les mines, ha 
de suspendre pagaments.
Reforma de la Llei d’autonomia del Banc d’Espanya que s’inte-
gra al Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC), amb els altres 
bancs centrals dels països de la Unió Europea (UE), i al Banc Cen-
tral Europeu (28 d’abril). 
Inauguració de l’Exposició Universal de Lisboa (21 de maig).
La Llei Aubry estableix la setmana de treball de 35 hores (13 de juny).
Microsoft posa a la venda Windows 98 (25 de juny).
Resolució de l’ICAC sobre la informació a incorporar als 
comptes anuals relatius a l’”efecte 2000” (26 de juliol).
Larry Page i Sergey Brin, estudiants de la Universitat de Stanford, 
funden la companyia Google i posen al mercat el cercador més 
utilitzat al món (4 i 27 de setembre).
Decret 2814/1998 pel qual s’aproven les normes sobre els as-
pectes comptables de la introducció de l’euro (23 de desembre).
Josep Maria Gassó Vilafranca és nomenat President d’Ho-
nor del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
(18 de desembre).
L’ecu deixa de ser la moneda de compte de la UE (31 de desembre).
L’accionariat de Port Aventura, encapçalat per la Caixa d’Estalvis 
de Barcelona, incorpora Universal Studios i decideix una gran 
inversió per a completar l’oferta.
ENDESA resulta totalment privatitzada amb la quarta OPV de 
venda d’accions i es converteix en primera empresa elèctrica 
d’Espanya amb gran projecció exterior.
Els ingressos per la privatització d’empreses pel govern del PP a 
Espanya cobreixen fins al 76 per cent del dèficit de l’any i contri-
bueixen a moderar l’endeutament públic.
Comença a Espanya el major cicle d’immigració estrangera de 
la història: als anys 2007-2008, haurà incrementat la població 
total en més de 5 milions d’habitants.
L’aportació de les produccions turístiques al PIB català se situa al 
voltant del 9 per cent.
El deute públic grec arriba al 94 per cent del PIB.
Informe de la Comissió Especial per l’estudi d’un codi ètic del 
consells d’administració de societats (Comisión Olivencia).
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L’OTAN decideix introduir a Kosovo una força d’interposició per 
tal de forçar un arranjament polític de la guerra (30 de gener).

Abdallah II substitueix el seu pare Hussein I al regne de Jordània 
per defunció (7 de febrer).

Conferència de pau celebrada a Rambouillet, als afores de París, 
entre albanesos i serbis per posar fi a la guerra de Kosovo (febrer 
i març de 1999).

Malgrat el rebuig dels acords de Rambouillet, l’assemblea sèr-
bia, davant de l’amenaça dels bombardeigs de l’OTAN, accepta el 
principi d’autonomia de Kosovo (22 de març).

L’OTAN bombardeja les instal·lacions sèrbies a Kosovo per forçar 
un acord de pau (24 de març a 10 de juny).

Binyamín Netanyahu, acusat de corrupció per la policia, perd les 
eleccions d’Israel davant Ehud Barak (6 de juliol).

Mort de Hassan II de Marroc, succeït pel seu fill Mohammed V 
(23 de juliol).

La milícia islàmica Brigada Islàmica Internacional, instal·lada 
a Txetxènia, envaeix la república russa veïna del Daguestan (7 
d’agost).

L’exèrcit de Rússia envaeix Txetxènia i posa fi a la seva indepen-
dència de facto a l’anomenada Segona Guerra de Txetxènia (1 
d’octubre).

Javier Solana és escollit Alt Representant de la Política Exterior 
i de Seguretat Comuna i Secretari General del Consell de la UE 
(18 d’octubre).

El candidat del Partit Colorado Jorge Batlle guanya les eleccions 
a la Presidència de l’Uruguai en segona volta (28 de novembre).

El radical Fernando de la Rúa assumeix la Presidència de l’Argen-
tina en substitució de Menem (10 de desembre).

El govern de Portugal del socialista António Guterres lliura Macau, 
darrera colònia d’Àsia, a la sobirania xinesa (20 de desembre).

Conferència inaugural a Berlín del Grup dels 20 (G20) per a 
debatre qüestions centrals de l’economia mundial (15 i 16 de 
desembre).

Borís Ieltsin fa una declaració pública de la seva renúncia com a 
President de Rússia i la substitució pel Primer Ministre Vladímir 
Putin (31 de desembre).

L’euro substitueix l’ecu com a moneda de compte a la UE (1 de gener).

Espanya se situa entre els països iniciadors de la Unión Monetà-
ria Europea. Es fixa per a la pesseta una equivalència definitiva 
de 166,386 pessetes per unitat.

S’anuncia la fusió del Banc de Santander amb Central Hispano, 
feta en secret (gener). 

La cimera del G7 a Colònia decideix condonar el deute dels  
països més pobres en 70.000 milions de dòlars (18 a 20 de juny).

L’INE presenta el Sistema de Comptes Nacionals adaptat a la me-
todologia europea (SEC-95), que introdueix 1995 com a nou any 
base i incorpora modificacions als conceptes i mètodes de càlcul 
amb una remarcable correcció a l’alça del PIB (juny).

Frederic Borràs Pàmies accedeix al càrrec de President del 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Josep M Gasó accedeix a la presidència de l’ICJCE. 

La junta general d’Aviaco aprova la integració a Iberia (1 de setembre).

Repsol Química inaugura al polígon industrial de Tarragona, una 
gran planta per a la producció de propilè i estirè amb una inver-
sió de 490 milions d’euros (novembre). 

Creació de l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), as-
sociació pública professional que regula l’exercici de la professió 
d’auditor a Portugal (5 de novembre).

Anselm Constans Garganta és elegit President de la Comis-
sió de Deontologia del Col·legi.

Aprovació del pla director que configura el modern aeroport de 
Barcelona amb la construcció de la tercera pista i de la nova 
terminal T1.

REPSOL compra el 97,8 per cent de les accions de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) per més de 15.000 milions de dòlars.

Caja Madrid absorbeix la Banca Jover, per un import de 10 mi-
lions d’euros, la qual cosa tanca una llarga trajectòria al sector 
financer català.

Telefónica Móviles assoleix la quota del 70 per cent al mercat  
espanyol.

ENDESA absorbeix ENHER, privatitzada un any abans.

El Banc de Bilbao Biscaia (BBV) es fusiona amb Argentaria, corpora-
ció que agrupava l’antiga banca pública a l’entorn del Banc Exterior.

Paraguai pateix la pitjor crisi financera de la seva història amb la 
fallida d’uns 20 bancs en poc temps.

Caiguda del tipus d’interès: les hipoteques referenciades al Mi-
bor han baixat fins a un 2,7 per cent.
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El President d’Àustria Thomas Klestil encomana la formació de 
govern al conservador Wolfgang Schüssel i l’ultradretà Jörg Hai-
der (3 de febrer).

L’exèrcit rus conquereix la capital txetxena Grozni i executa dot-
zenes de persones al suburbi de Novye Aldi (3 a 5 de febrer).

Situació de caos a l’Equador després que una revolta popular fa 
caure el President Jamil Mahuad fins que assumeix el govern el 
Vicepresident Gustavo Noboa (21 de gener).

Victòria del centrista Stipe Mesic a les eleccions presidencials de 
Croàcia (7 de febrer).

José María Aznar i el Partit Popular guanyen les eleccions legis-
latives d’Espanya amb majoria absoluta (12 de març).

Vladímir Putin guanya les eleccions presidencials a Rússia (26 
de març).

Mori Yoshiro és designat Primer Ministre del Japó en substitució 
d’Obuchi Keizo que ha patit un greu accident cardiovascular (1 
d’abril).

El President Putin assumeix el govern directe de Txetxènia des 
de Moscou i posa al capdavant de l’administració Ajmat Kadýrov 
(maig).

Vicente Fox, candidat del Partido de Acción Nacional, serà el pri-
mer President de Mèxic que no pertany al PRI en haver guanyat 
les eleccions (2 de juliol).

Alberto Fujimori guanya les eleccions generals al Perú per tercer 
cop (28 de juliol).

Reelecció d’Hugo Chávez per a la Presidència de Veneçuela (30 
de juliol).

Fujimori és destituït de la Presidència del Perú, que ha ocupat 
deu anys, després de fer una declaració de renúncia (21 de  
novembre).

Microsoft llença el sistema operatiu Windows 2000 (17 de febrer).

Culmina la privatització de la companyia aèria Iberia amb la sor-
tida a Borsa (abril).

Formació de la més gran cadena d’hipermercats d’Espanya amb 
la fusió de Continente, del grup Promodés, i Pryca, del grup Car-
refour (26 de maig).

La cimera del G7 a Okinawa valora la liberalització del comerç i la 
comercialització d’aliments transgènics (21 a 23 de juny).

El Banc Central Europeu incrementa els tipus d’interès i cau la 
cotització de l’euro (31 d’agost).

Un referèndum popular rebutja l’adopció de l’euro a Dinamarca 
(28 de setembre).

Frederic Borras accedeix a la presidència de l’AMA. 

Ernest Lluch, catedràtic d’Història Econòmica i exministre d’Es-
panya, és assassinat per un escamot terrorista a Barcelona (21 
de novembre).

La Caixa d’Estalvis de Barcelona adquireix el 15 per cent del ca-
pital del Banc de Sabadell.

El Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, anuncia el dèficit zero 
als pressupostos de l’Estat per al 2001.

Darrer dia del segle xx i del segon mil·lenni: no s’acaba el món 
(31 de desembre).
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Artur Mas, conseller en cap de la Generalitat de Catalunya (13 
de gener).

Assassinat a Kinshasa de Laurent-Désiré Kabila, President de la 
República Democràtica del Congo (16 de gener).

Presa de possessió del President dels Estats Units George W. 
Bush (20 de gener).

Obertura del primer Fòrum Social Mundial a Porto Alegre, Brasil 
(25 de gener).

Gloria Macapagal Arroyo és Presidenta de Filipines per renúncia 
de Joseph Estrada (20 de gener).

Ariel Sharon esdevé Primer Ministre d’Israel a causa de l’èxit 
electoral del Likud (6 de febrer).

Jun’ichirō Koizumi es converteix en Primer Ministre del Japó (26 
d’abril).

Silvio Berlusconi aconsegueix la victòria a les eleccions legislati-
ves d’Itàlia (13 de maig).

El general Pervez Musharraf accedeix a la Presidència de Pakis-
tan (20 de juny).

Amb motiu de la cimera del G8 a Gènova, es produeixen mani-
festacions massives contra la globalització (20 a 22 de juliol).

El serbi Slobodan Miloševic’ ingressa a una presó de la Haia, on 
serà processat per genocidi (29 de juny).

Tres avions segrestats per fanàtics d’Al-Qaida s’estavellen contra 
les Torres Bessones de Nova York i el Pentàgon a Washington, 
amb 2.982 morts (11 de setembre).

Els Estats Units comencen els bombardeigs de l’Afganistan (7 
d’octubre).

Assassinat a Israel del general Rehavam Zeevi durant la Segona 
Intifada (octubre).

El President Bush autoritza els tribunals militars a jutjar els es-
trangers suspectes de terrorisme (13 de novembre).

Forces nord-americanes i aliades conquereixen Kabul (13 de  
novembre).

Renúncia del President de l’Argentina Fernando de la Rúa per les 
protestes i la repressió policial a Buenos Aires (20 de desembre).

Hamid Karzai, al capdavant del govern provisional de l’Afganis-
tan (22 de desembre).

L’economia internacional inicia una fase alcista que s’allarga fins 
a l’any 2007.

Grècia s’integra a la zona euro (1 de gener).

La periodista Bethany McLean publica l’article “¿Enron està 
sobrevalorada?” a la revista Fortune (5 de març).

Fundació del Consell de Normes Internacionals de Comp-
tabilitat (International Accounting Standards Board, IASB), 
en substitució del Comitè de Normes Internacionals de 
Comptabilitat (IASC) que s’havia creat l’any 1973.

A la conferència ministerial celebrada a Doha comença una nova 
Ronda de converses del GATT (novembre).

La Federació Europea de Credit Managers (FECMA) celebra a 
Barcelona una reunió sobre la directiva aprovada pel Parlament 
Europeu per combatre la morositat. 

La inversió d’un miler d’empreses espanyoles a Amèrica Llatina 
assoleix uns 80.000 milions d’euros entre 1992 i 2001 i conver-
teix Espanya en el segon país inversor a la regió darrere dels 
Estats Units.

Els usuaris de la telefonia mòbil ultrapassen en nombre els de les 
línies fixes al món per primer cop.

Naixement de l’Organització de Cooperació de Xangai integrada 
pels dirigents de Xina, Rússia, Kazajistan, Kirguistan, Tadjikistan i 
Uzbekistan (14 de juny).

Fallida de la companyia aèria Swissair (2 d’octubre).

Admissió de la República Popular de Xina a l’OMC després de 15 
anys de negociació (11 de novembre).

Celebració del 70 aniversari del Col·legi.

Se celebra a Barcelona el X Congrés de l’AMA (Arc Medi-
terrani d’Auditors) sota la presidència de Frederic Borràs 
Pàmies, també president del Col·legi (8 a 10 de novembre).

El Col·legi rep del President de la Generalitat la Creu de 
Sant Jordi (12 de novembre).

L’empresa nord-americana Enron s’acull a la llei de fallides, 
cosa que afecta severament la credibilitat d’Arthur Ander-
sen (2 de desembre).

Saqueigs generalitzats a botigues i hipermercats del Gran Bue-
nos Aires, per la qual cosa el govern decreta l’estat de setge a tot 
Argentina (19 de desembre).

Fundació de l’European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) amb la finalitat d’assessorar a la Comissió Europea 
sobre les NIIF emeses per l’IASB.
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La sol·licitud d’adhesió de Suïssa a l’ONU, sorgida d’una iniciativa 
popular, és acceptada per l’assemblea general i el país esdevé el 
190 membre (11 de setembre).

Jacques Chirac és reelegit President de França a la segona volta 
de les eleccions generals (5 de maig).

Timor Oriental esdevé un país independent d’Indonèsia (20 de 
maig).

Álvaro Uribe és elegit President de Colòmbia (26 de maig).

Els Estats Units es retiren del tractat sobre Míssils Antibalístics 
(ABM) que havien signat el 1972 Nixon i Bréjnev per trenta anys 
(13 de juny).

L’OUA és reemplaçada per la Unió Africana (UA) creada a Durban 
d’acord amb la declaració de Syrte de setembre de 1999 (9 de 
juliol).

Acaba el període de ratificació de l’estatut de la Cort Penal de la 
Haia amb la signatura de deu països nous (11 d’abril).

Atemptat islamista en una zona de discoteques de Bali, a Indo-
nèsia, amb resultat de 202 morts (12 d’octubre).

Palestina és acceptada com a Estat observador no membre de les 
Nacions Unides (14 d’octubre).

L’exsindicalista Luiz Lula da Silva guanya les eleccions al Brasil 
(27 d’octubre).

Artur Mas fa una reorganització del govern, comença la retirada 
de Pujol (4 de novembre).

Corea del Nord anuncia que es disposa a reactivar les instal·lacions 
nuclears tancades el 1994 (12 de desembre).

A la cimera de Copenhaguen s’aprova l’ampliació de la UE amb 
deu nous membres (12 de desembre).

Distribució d’euros en monedes i bitllets a Espanya i 11 altres 
països de la UE (1 de gener).

El President de l’Argentina Duhalde dóna fi a la convertibilitat, el 
peso es devalua en un 28 per cent respecte del dòlar i es declara 
el default més gran de la història (6 de gener).

La nova companyia aèria nacional de Suïssa pren el nom de Swis 
(31 de gener).

Acaba el curs legal de la pesseta i l’etapa de transició a l’euro (1 
de març).

La revista Fomento denuncia la pràctica habitual dels suborns al 
sector de la construcció a Catalunya (1 de març).

Conferència internacional sobre el finançament del desenvolupa-
ment organitzada per l’ONU a Monterrey, Mèxic (18 a 22 de març).

Jornada de vaga general contra la reforma laboral: el govern 
central acaba fent-se enrere i suavitza el decretazo (20 de juny).

Reglament 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell 
sobre l’aplicació de normes internacionals de comptabilitat 
(19 de juliol).

Segona cimera de la Terra a Johannesburg, amb presència de 
nombrosos caps d’Estat (26 d’agost a 4 de setembre).

El Congrés dels diputats aprova una reforma laboral que afecta 
la protecció de l’atur (17 d’octubre).

Creació de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció 
(ACCID), de la qual Ferran Termes i Anglès és primer president. 

S’enfonsa el petrolier Prestige, amb 77.000 tones de combus-
tible, davant de la costa de Galícia, en un dels pitjors desastres 
ecològics d’Espanya (19 de novembre).

La Llei 44/2002 de Mesures de Reforma del Sistema Financer 
introdueix modificacions substancials a la Llei 19/1988, de 
12 de juliol, d’auditoria de comptes (de 22 de novembre).

Fusió d’Acesa i Aurea que dóna lloc a Abertis, empresa amb gran 
projecció internacional al sector d’autopistes (desembre).

Organitzacions professionals de París, Torí, Roma i Madrid 
s’incorporen a l’AMA.

Boyns i Carmona, a la introducció d’un monogràfic de la revista 
Accounting, Business & Financial History, assenyalen que entre 
1996 i 2001 s’han realitzat a España 10 tesis doctorals sobre his-
tòria de la comptabilitat.
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Comença a funcionar la Cort Penal de la Haia (11 de març).

El President francès Jacques Chirac i el Canceller alemany 
Gerhard Schröder manifesten la seva oposició a una guerra pre-
ventiva contra Iraq (22 de gener).

Més de 10 milions de persones es manifesten a nombroses ciu-
tats del món contra la Guerra d’Iraq (15 de febrer).

Vaclav Klaus és elegit President de la República Txeca i substitueix 
Vaclav Havel, heroi de la revolució (28 de febrer).

Assassinat del Primer Ministre de Sèrbia Zoran Djindjic a Belgrad 
(12 de març).

Els governs d’Estats Units, Gran Bretanya i Espanya, reunits a les 
Açores, posen un ultimàtum a Saddam Hussein, que el rebutja 
(15 de març).

El secretari general del Partit Comunista de Xina Hu Jianto és 
elegit President de la República (15 de març).

L’exèrcit nord-americà comença la invasió d’Iraq (20 de març).

Caiguda del règim tirànic de Saddam Hussein (9 d’abril).

Néstor Kirchner accedeix a la Presidència de l’Argentina en sego-
na volta per renúncia de Carlos Menem, que havia guanyat les 
eleccions en primera volta (13 de maig).

La Novena Simfonia de Beethoven esdevé himne oficial de la UE 
(10 de juliol).

El Primer Ministre Hun Sen guanya les eleccions a Cambodja i 
forma un govern de coalició (27 de juliol).

L’ONU aprova una resolució que exigeix a Israel cessar les ame-
naces d’expulsió a Arafat i condemna els atemptats suïcides dels 
terroristes palestins (19 de setembre).

Iran accepta el control internacional de les seves instal·lacions 
nuclears i la suspensió de l’enriquiment d’urani (21 d’octubre).

Pacte del Tinell: neix el tripartit entre PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA 
que investeix President de la Generalitat Pasqual Maragall (16 
de novembre).

Dimiteix el Primer Ministre del Canadà Jean Chretien que ocupa-
va el poder des de l’any 1993 (12 de desembre). 

Saddam Hussein, amagat des del mes d’abril, és capturat per les 
forces americanes (14 de desembre).

Fira de Barcelona inicia la construcció d’un nou recinte de 
240.000 metres quadrats a l’Hospitalet obra de l’arquitecte 
Toyo Ito (març). 

CILEA es conforma a Roma com una associació amb perso-
nalitat jurídica (27 de març).

Creació d’Abertis per fusió d’Acesa i Aurea, que es constitueix 
en la primera empresa del sector d’autopistes d’Europa per fons 
propis (abril).

Air France realitza el darrer vol comercial del Concorde entre 
París i Nova York (30 de maig).

Crisi bancària amb la suspensió de pagaments d’Eurobank del 
Mediterrani i intervenció de les seves mútues —Norton Life, Per-
sonal Life i Caja Hipotecaria Catalana Mutual—, per la Generali-
tat (18 a 27 d’agost). 

Dins l’estela del cas Enron, s’aprova la llei Sabarnes-Oxley 
que imposa a totes les empreses cotitzades als EUA l’obli-
gació de presentar a la Comissió americana d’operacions 
de Borsa comptes certificats personalment pel principal 
dirigent (agost).

Suècia és el segon país membre de la UE que rebutja en referèn-
dum popular l’adopció de l’euro (14 de setembre).

La Comissió Nacional de l’Energia (CNE) espanyola impedeix 
l’OPA de Gas Natural SA sobre l’elèctrica Iberdrola.

Banc Sabadell adquireix i absorbeix Banco Atlántico.

Per primera vegada, els usuaris espanyols gasten més en la utilit-
zació del telèfon mòbil que no pas en la telefonia fixa.

Presentació del Codi Aldama de recomanacions per la millora del 
govern corporatiu. 

El President Bush anuncia l’eliminació de les taxes sobre la im-
portació d’acer estranger, per la qual cosa la UE suspèn les san-
cions contra els EUA (4 de desembre).

Frederic Borràs Pàmies és nomenat President d’Honor del 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (22 de 
desembre).

Albert Folia Maestre assumeix la Presidència del Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya (22 de desembre).
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Els rebels hutus de les Forces Nacionals d’Alliberament de Burun-
di accepten negociar amb el President Domitien Ndayizeye (5 
de gener).

Victòria dels conservadors al Parlament de l’Iran (20 de febrer).

Crisi social i política a Haití: el President Jean-Baptiste Aristide 
fuig cap a l’exili (29 de febrer).

Terroristes musulmans fan esclatar deu bombes a quatre trens 
de rodalies de Madrid, provocant 191 morts i 1.500 ferits  
(11 de març). 

Eleccions al Parlament espanyol, amb victòria del PSOE (14 de 
març). 

Vladímir Putin torna a ser elegit President de Rússia (14 de març).

Abdelaziz Bouteflika torna a guanyar les eleccions a la Presidèn-
cia de la República d’Algèria (8 d’abril).

El President José Luis Rodríguez Zapatero ordena la retirada uni-
lateral de les tropes espanyoles de l’Iraq (19 d’abril).

Nova ampliació de la UE amb la integració d’Eslovàquia, Eslovè-
nia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República 
Txeca i Xipre (1 de maig).

El Primer Ministre Joâo Manuel Durâo Barroso dimiteix per assu-
mir la presidència de la Comissió Europea (6 de juliol).

Eleccions al Parlament europeu, del qual serà President Josep 
Borrell (13 de juny).

Primeres eleccions democràtiques a Afganistan de les quals surt 
elegit Hamid Karzai (8 d’octubre).

Tabaré Vázquez aconsegueix una victòria històrica enfront dels 
partits tradicionals a les eleccions presidencials d’Uruguai (31 
d’octubre).

George W. Bush és reelegit per a la Presidència dels Estats Units 
(2 de novembre).

El President de Portugal Jorge Sampaio dissol l’Assemblea de la 
República i convoca eleccions anticipades a Portugal (10 de de-
sembre).

En unes eleccions molt accidentades és elegit President d’Ucra-
ïna el liberal prooccidental Víktor Iúsxenko (entre 21 de novem-
bre i 26 de desembre).

El President José María Aznar col·loca la primera pedra del trans-
vasament de l’Ebre a Almeria, l’extrem sud de l’obra (12 de fe-
brer).

Reial Decret 4/2004, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Impost sobre Societats (5 de març).

Entrada en vigor del primer tractat d’ampliació de l’Espai Eco-
nòmic Europeu, simultàniament a l’adhesió dels nous Estats a 
la UE (1 de maig).

El govern de Zapatero deroga el transvasament de l’Ebre previst 
pel Plan hidrológico nacional (18 de juny).

Josep Lluís Bonet Ferrer és nomenat president del Consel d’Ad-
ministració de Fira de Barcelona (setembre).

Aprovat per resolució de la Direcció General de Comerç el Re-
glament de règim interior de la Cambra de Comerç de Barcelona 
(21 de desembre).

Es produeix una de les més grans catàstrofes de la història amb 
un tsunami que afecta tot l’oceà Índic (Sumatra, Tailàndia, Índia, 
Sri Lanka, etc.) i provoca més de 250.000 morts (26 de desembre).

El Consell de Ministres espanyol aprova un decret que fixa el Sa-
lari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2005, amb un augment 
del 4,5 per cent (30 de desembre).

L’aportació de l’aeroport de Barcelona al Valor Afegit Brut gene-
rat a Catalunya és estimada en un 2,9 per cent.

Primer any de la llarga sèrie en què la balança comercial d’Itàlia 
es tanca amb saldo negatiu. 

L’economia catalana és remitent neta d’inversions directes a l’es-
tranger des de fa ja alguns exercicis i de forma sostinguda.

Durant els darrers anys del segle xx i primers del segle xxi, el saldo 
financer positiu amb la UE contribueix decisivament a la millora 
de les infraestructures espanyoles i incrementa el PIB de cada 
any al voltant d’un 1 per cent.

El PIB per càpita de Catalunya és en aquest any superior en un 
17,8 per cent a la mitjana de la UE en paritat de poder adquisitiu.
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El Parlament català aprova un nou Estatut d’Autonomia amb 
120 vots a favor i els 15 del PP en contra (30 de setembre).

El Parlament europeu aprova a Estrasburg la Constitució euro-
pea (12 de gener).

Entrada en vigor del Protocol de Kyoto (16 de febrer).

Victòria del “sí” a Espanya amb més del 76,7 per cent dels vots al 
referèndum sobre una Constitució per a Europa, però amb una 
elevada abstenció (20 de febrer).

El socialista José Sócrates esdevé Primer Ministre de Portugal 
gràcies a la victòria per majoria absoluta a les eleccions (14 de 
març).

Silvio Berlusconi forma el seu tercer govern (23 d’abril).

Al referèndum celebrat a Holanda sobre el projecte de Constitu-
ció per a Europa guanya el “no” (1 de juny).

Una revolta de camperols i miners a Bolívia provoca la dimissió 
del President Carlos Mesa Gisbert (7 de juny).

Un referèndum popular aprova la unió de Suïssa a l’espai Schen-
gen (5 de juny).

L’ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad venç el President 
Rafsandjani a les noves eleccions de l’Iran (24 de juny).

Comença la retirada de les colònies israelianes properes a la ban-
da de Gaza, a Palestina (15 d’agost).

El Partit liberal-demòcrata de Koizumi aconsegueix una àmplia 
majoria a les eleccions anticipades del Japó (11 de setembre).

Aprovació per referèndum de la Constitució del nou Iraq demo-
cràtic i regional malgrat el vot contrari dels sunnites (15 d’oc-
tubre).

Angela Merkel, líder de la Unió Cristiana Demòcrata (CDU), 
accedeix a la Cancelleria per l’elecció del Bundestag (22 de  
novembre).

Victòria d’Evo Morales, dirigent del Movimiento al socialismo, a 
les eleccions de Bolívia (18 de desembre).

Traspàs de la línia de Lleida a la Pobla de Segur a Ferrocarrils de 
Catalunya, que aborda tot seguit la renovació de la via i altres 
instal·lacions (1 de gener).

Creació a Califòrnia de YouTube (15 de febrer).

Ramon Casals Creus és nomenat president de la Comissió 
de Deontologia del Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya (15 de març).

Tancament de la darrera mina de carbó de França a Creutzwald, 
departament de Moselle (23 d’abril).

Arrenca a Tolosa de Llenguadoc l’Airbus A380, l’avió més gran 
mai construït (27 d’abril).

La companyia aèria Swis és comprada per Lufthansa (4 de maig).

El govern de Xina decideix revaluar el yuan en un 2 per cent i 
deslligar la moneda de la paritat amb el dòlar per referir-la a una 
cistella de monedes estrangeres (21 de juliol).

El Grup Santander compra l’Abbey National Bank per 13.467 mi-
lions d’euros i es converteix en el líder financer de la zona euro 
per capitalització a Borsa (22 d’octubre).

Mario Draghi és designat nou governador de la Banca d’Itàlia 
(29 de desembre).

La població xinesa assoleix la xifra de 1.307,6 milions de perso-
nes, de les quals 562 viuen a les ciutats i 745 a les zones rurals 
(31 de desembre).

El col·legi assoleix el compromís amb els 10 principis pro-
mulgats pel Pacte Mundial de Nacions Unides. 

El col·legi assoleix el compromís amb els 10 principis promulgats 
pel Pacte Mundial de Nacions Unides.

La venda d’accions de les grans empreses públiques rendibles és 
pràcticament acabada a Espanya amb poques excepcions im-
portants.

Els països de la UE exigeixen a les empreses amb títols ne-
gociats als mercats financers l’elaboració de llur informació 
d’acord amb les Normes Internacionals de Comptabilitat 
(NIC) i amb les Normes Internacionals d’Informació Finan-
cera (NIIF) emeses per l’IASB.

Un número especial de la Revista de Contabilidad és dedicat in-
tegrament a la història de la comptabilitat a Espanya.
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La socialista Michelle Bachelet, Presidenta de la República de 
Xile (15 de gener).

Victòria del Partit Conservador encapçalat per Stephen Harper a 
les eleccions de Canadà (23 de gener).

Aníbal Cavaco Silva aconsegueix majoria absoluta a la primera 
volta de les eleccions a President de la República de Portugal 
(22 de gener).

El President del Congo Joseph Kabila promulga la Constitució de 
la III República (18 de febrer).

El Congrés dels Diputats aprova l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya (30 de març).

Eleccions legislatives a Itàlia amb una victòria molt justa de 
Romano Prodi, cap de la coalició d’esquerra, sobre la dreta  
de Berlusconi (9 i 10 d’abril).

René Preval, vencedor de les eleccions de 7 de febrer, esdevé 
President d’Haití (14 de maig).

Referèndum sobre la independència de Montenegro amb un 
55,4 per cent de vots favorables (21 de maig).

Sèrbia es proclama hereva de l’Estat federal de Sèrbia i Monte-
negro dissolt (5 de juny).

Referèndum sobre el nou Estatut d’autonomia de Catalunya, 
aprovat amb el 73,2 % dels vots però amb una participació del 
48,8 % (18 de juny).

Primera reunió del Consell dels Drets de l’Home de l’ONU, com-
post de 47 països, a Ginebra (18 de juny).

El President de Cuba Fidel Castro cedeix temporalment el càrrec 
al Vicepresident Raúl Castro (31 de juliol).

Entra en vigor el nou Estatut d’autonomia de Catalunya (9 
d’agost).

Alto el foc al conflicte que enfronta des del 17 de juliol Israel i 
el Líban (14 d’agost).

El coreà Ban Ki Moon, nou Secretari General de l’ONU (13 d’octubre).

Eleccions a Catalunya: PSC, ERC i ICV pacten un nou govern tri-
partit sota la presidència de José Montilla (1 de novembre).

Daniel Ortega és elegit President de Nicaragua (5 de novembre).

Execució a la forca del dictador de l’Iraq Saddam Hussein, con-
demnat per un tribunal iraquià (30 de desembre).

Trontolla l’acord entre Rússia i Ucraïna per al proveïment de gas, 
amb perill per a Europa Occidental malgrat les garanties de Gaz- 
prom (1 de gener).

Argentina i Brasil signen un acord per protegir els sectors de la 
producció més afectats per la competència a través d’un “Meca-
nisme d’adaptació competitiva” (1 de febrer).

Se celebra a la Fira de Barcelona el Mobile World Congress 
(MWC), considerada la reunió anual més important del món de 
la comunicació mòbil (febrer). 

Reforma laboral del govern de Zapatero, amb el suport de patro-
nal i sindicats, per reduir la temporalitat abusiva dels contractes 
i els costos de les empreses (9 de maig).

Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals i dels comp-
tes consolidats (17 de maig).

Vaga salvatge d’uns 2.000 treballadors de terra d’AENA, que blo-
quegen 11 hores les pistes de l’aeroport del Prat en una acció 
sense precedents ni sancions (29 de juliol).

Google compra YouTube (9 d’octubre).

Albert Folia accedeix a la presidencia de l’AMA.

Formació de la Confederació Sindical Internacional (CSI) absor-
bint la Confederació Internacional d’Organitzacions Sindicals 
Lliures (CIOSL) i la Confederació Mundial del Treball (CMT) per 
formar la major central sindical del món (1 de novembre).

El Regne Unit acaba de retornar 42,5 milions de lliures esterlines 
als Estats Units pels préstecs de la Segona Guerra Mundial (29 
de desembre).

 L’aeroport del Prat supera els 30 milions de passatgers.

El sector industrial de la UE suposa el 18 del PIB (contra un  
21 per cent en 1996) i el 17,9 per cent de l’ocupació (contra  
el 20,9 per cent en 1996).

La fase de prosperitat del cicle econòmic es fa patent a la molt 
elevada taxa de creixement del comerç mundial, del 8,5 per cent 
segons l’OMC.
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Bulgària i Romania ingressen a la UE (1 de gener).

El Parlament de Veneçuela confereix a Hugo Chávez el poder de 
governar per decret durant 18 mesos (31 de gener).

El conservador Nicholas Sarkozy venç la socialista Ségolène 
Royal a les eleccions per a la Presidència de França (6 de maig).

François Fillon és designat Primer Ministre de França (17 de 
maig).

Tony Blair és substituït per Gordon Brown com a Primer Ministre 
de la Gran Bretanya (26 de juny). 

Elecció a la Presidència de Turquia d’Abdullah Gul, estretament 
lligat als valors islàmics (28 d’agost).

El Primer Ministre del Japó Shinzo Abe dimiteix a causa d’una 
sèrie d’escàndols (12 de setembre).

Acord entre les dues Corees que preveu ajut econòmic del Sud i 
desarmament nuclear al Nord (3 d’octubre).

Les eleccions de l’Argentina donen la Presidència a Cristina 
Fernández de Kirchner (28 d’octubre).

Incidents armats amb moltes víctimes entre soldats turcs i guer-
rillers kurds del Partit dels Treballadors al Kurdistan iraquià (21 
d’octubre).

El President Musharraf declara l’estat d’emergència i suspèn els 
drets constitucionals a Pakistan (3 de novembre).

Signatura del Tractat de Lisboa que substitueix el que havia 
aprovat la Constitució europea (13 de desembre).

Derrota en referèndum de la reforma constitucional proposada 
per Chávez a Veneçuela (2 de desembre).

El partit de Putin Rússia Unida guanya les eleccions a la Duma 
(2 de desembre).

Nou països de la UE assumeixen els acords de Schengen: Es-
lovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, 
Polònia i República Txeca (21 de desembre).

Assassinat de Benazir Bhutto a Rawalpindi, Pakistan (27 de  
desembre).

Un referèndum constitucional posa fi a la monarquia i institueix 
una República Federal al Nepal (28 de desembre).

És reconegut formalment el dret a la propietat privada a la Re-
pública Popular de Xina (8 de març).

La “gran apagada”: més de 320.000 abonats catalans sense elec-
tricitat durant tres dies (23 a 25 de juliol).

Constitució de la Comisión Nacional de la Competencia per  
la Llei 15/2007, substituint l’anterior Tribunal de Defensa de la 
Competencia, amb la finalitat de vetllar per l’existència d’una 
competència efectiva als mercats (3 de juliol).

 Empès per la feblesa del dòlar i la crisi al Pròxim Orient, el preu del 
petroli assoleix un nivell rècord de 90 dòlars per barril (19 d’octubre).

Conferència a Bali sobre el canvi climàtic amb deu mil delegats 
de 10 països per estudiar la reducció de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (3 de desembre).

La UE crea el Consell Europeu de Recerca (European Research 
Council, ERC) sota la presidència del professor Fotis Kafatos.

Aprovació per decret 1514/2007 del Plan General de Con-
tabilidad (PGC), text legal que regula la comptabilitat de 
les empreses a Espanya (16 de novembre).

Decret 1515/2007 que aprova el Plan General de Contabi-
lidad de Pequeñas y Medianas Empresas (16 de novembre).

Set països llatinoamericans (Argentina, Brasil, Bolívia, Equador, 
Paraguai i Veneçuela) signen un acord per a constituir la Banca 
del Sud (9 de desembre).

Crisi de les infraestructures: retards permanents i funcionament 
desastrós de RENFE a Catalunya.

Les entitats financeres espanyoles tenen concentrats al sector de 
la construcció, entre préstecs als promotors i hipoteques a les fa-
mílies per a la compra d’habitatges, més del 70 per cent de la seva 
cartera creditícia amb un comportament francament alarmant.

Creix la por a una crisi de deute sobirà a conseqüència de l’ele-
vat nivell del deute privat i públic arreu del món, mentre que es 
produeix una onada de degradacions a la qualificació creditícia 
del deute de diversos Estats europeus.

Esclata la gran bombolla immobiliària a Espanya, que provoca la 
fallida del sistema financer, amb la desaparició de les caixes d’es-
talvis i nombroses fusions entre entitats bancàries, a més d’una 
catastròfica caiguda de l’ocupació, els beneficis empresarials, els 
salaris i els ingressos tributaris. 

El dèficit per compte corrent d l’economia espanyola assoleix un 
màxim històric del 10 % del PIB. 
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Entrada en vigor del Protocol de Kyōto (1 de gener).

El Kuomintang, que defensa el diàleg amb la República Popular 
de Xina, guanya les eleccions legislatives de Taiwan amb un 72 
per cent dels vots (11 de gener).

El govern provisional de Kosovo proclama unilateralment la in-
dependència de Sèrbia i rep el reconeixement dels EUA i diversos 
Estats europeus però no de Rússia, Xina i Espanya (11 de gener).

Fidel Castro anuncia la retirada definitiva com a President cubà 
i cap de les forces armades (19 de febrer).

Victòria de Dmitrij Medvedev a les eleccions presidencials de 
Rússia amb el suport de Putin (2 de març).

Crisi diplomàtica per causa de l’entrada de l’exèrcit colombià 
a l’Equador en persecució de guerrillers de les FARC. Equador i 
Veneçuela trenquen les relacions diplomàtiques amb el Govern 
d’Álvaro Uribe a Colòmbia (2 de març).

Victòria del PSOE i Rodríguez Zapatero enfront de Mariano Ra-
joy a les eleccions generals d’Espanya (9 de març).

Primeres eleccions presidencials a Montenegro des de la inde-
pendència amb victòria del President Filip Vujanović (6 d’abril).

El bisbe Fernando Lugo guanya les eleccions generals al Paraguai 
i posa fi a 61 anys de govern interromput del Partido Colorado 
(20 d’abril).

Fundació a Brasília de la Unió de les Nacions Sud-americanes 
(UNASUR), organització que ocupa el lloc de la Comunidad An-
dina i de Mercosur (23 de maig).

L’Assemblea Constituent del Nepal proclama la fi de la monarquia 
i la creació de la República Federal Democràtica (28 de maig).

Irlanda rebutja en referèndum la ratificació del tractat de Lisboa 
(12 de juny).

Detenció a Belgrad de Radovan Karadžić per crims de guerra i 
genocidi (21 de juliol).

Dimissió al Pakistan del President Musharraf, substituït per Asif 
Ali Zardari (18 d’agost).

Barack Obama és elegit President dels Estats Units (4 de no-
vembre).

Nombrosos països ratifiquen a Oslo el tractat aprovat a Dublín 
que prohibeix les Bombes de Dispersió (3 de desembre).

Cop d’Estat militar a Guinea que entronitza a la Presidència el 
capità Mussa Dadis Camara (23 de desembre).

Any internacional de la patata declarat per l’ONU i la FAO.

Malta i Xipre adopten l’euro (1 de gener).

Les dues corporacions professionals italianes —Consiglio Nazi-
onale dei Dottori Commercialisti (CNDC) i Consiglio Nazionale 
dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNRPC)— s’unifiquen al nou 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (CNDCEC) (gener).

El primer TGV uneix Barcelona amb Madrid (20 de febrer).

Grans caigudes de totes les borses europees per l’amenaça de 
recessió (21 de gener).

Descoberta del major frau financer de la història realitzat per 
Jérôme Kerviel, que causa la pèrdua de 4.900 milions d’euros al 
banc francès Société Générale (24 de gener).

L’euro assoleix al mercat de divises de Frankfurt el tipus de canvi 
d’1,60 dòlars, el màxim històric (22 d’abril).

L’augment dels preus del blat i de l’arròs desferma protestes i 
revoltes a molts països com Egipte, Tailàndia, Camerun o Costa 
d’Ivori (març i abril).

Cimera del G7 a Toyako (Japó) que acorda reduir a la meitat l’emis-
sió de gasos d’efecte hivernacle per a l’any 2050 (7 a 9 de juliol).

El preu del petroli arriba al rècord històric de més de 147 dòlars per 
barril a causa de la forta demanda de les economies emergents, 
especialment Xina, per caure després a menys d’un terç (juliol).

Accident d’un avió de la companyia Spanair a Barajas amb 153 
morts (20 d’agost).

Exposició Internacional de Saragossa amb el tema “Aigua i 
desenvolupament sostenible” (15 de juny a 14 de setembre).

La banca Lehman Brothers cau en la fallida més gran de la histò-
ria, amb un passiu de 613.000 milions de dòlars, per causa de la 
crisi subprime (15 de setembre).

Els més grans bancs centrals del món apliquen importants re-
duccions al tipus d’interès dels crèdits per tal d’aturar la crisi 
financera (8 d’octubre).

Esfondrament general de les borses de valors en una gran crisi 
financera: l’Ibex-35 perd més d’un 9 per cent en una sola sessió 
(6 a 25 d’octubre).

Reunió del G20 a Washington per afrontar la crisi econòmica i la 
reforma del sistema financer mundial (15 de novembre).

L’OPEP anuncia una retallada dràstica de l’oferta de petroli de 
fins a 2,2 milions de barrils diaris (17 de desembre).
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Eleccions a Israel amb victòria del partit centrista Tzipi Livni, 
malgrat que acabarà formant govern Netanyahu (10 de febrer).

Un cop d’Estat a Guinea Bissau acaba amb la mort del President 
Joâo Bernardo Vieira (2 de març).

El President del Sudan Omar Hasan Ahnad-al Bashir és imputat 
per la Cort Penal Internacional per crims contra la humanitat (4 
de març).

Cop d’Estat a Madagascar amb suport de l’exèrcit que posa An-
dry Rajoelina al poder (17 de març). Un naufragi al Mediterrani 
amb 200 immigrants desapareguts procedents de Líbia recorda 
tràgicament el problema migratori al sud d’Europa (31 de març).

Cimera de l’OTAN a Estrasburg (França) i Kehl (Alemanya), en què 
celebra el 60 aniversari de l’organització (3 i 4 d’abril).

Jacob Zuma és elegit President de Sud-àfrica amb el 67 per cent 
dels vots (23 d’abril).

Manmohan Singh és confirmat com a Primer Ministre de l’Índia 
(16 de maig).

Després de prop de trenta anys de guerra civil, l’exèrcit de Sri 
Lanka venç els Liberation Tigers of Tamil (17 de maig).

Mort del President de Gabon Omar Bongo, que governa des de 
fa 42 anys (8 de juny).

Comandaments de l’ONU declaren acabat el conflicte de Darfour 
que s’ha allargat per sis anys amb prop de 400.000 víctimes (27 
d’agost).

Les eleccions federals d’Alemanya confirmen la presidència 
d’Angela Merkel aliada amb els liberals de l’FDP (27 de setembre).

El socialista José Sócrates, reforçat per la victòria a les legislati-
ves de Portugal (27 de setembre).

Eleccions parlamentàries a Grècia que guanya el socialista PA-
SOK de George Papandreu (4 d’octubre).

El President Barack Obama rep a Oslo el Premi Nobel de la Pau 
en reconeixement a l’aportació a la cooperació entre els pobles i 
contra la proliferació nuclear (9 d’octubre).

Herman Van Rompuy és elegit President del Consell Europeu (19 
de novembre).

Entra en vigor a la UE el Tractat de Lisboa que adopta la Carta 
dels drets fonamentals de la UE amb valor jurídic vinculant per 
als països membres (1 de desembre),

Eslovàquia adopta l’euro i disposa la supressió de la corona (1 de gener).

Rússia tanca el proveïment de gas natural a Europa a través 
d’Ucraïna (7 de gener).

Obama anuncia un pla de rellançament econòmic per a l’econo-
mia nord-americana amb inversions per un import de 800.000 
milions de dòlars (17 de febrer).

El Consell de ministres espanyol aprova sis mesures extraordinàries 
per al manteniment de l’ocupació i la protecció als aturats (6 de març).

Reunió del G20 a Londres centrada als paradisos fiscals, els plans de 
rellançament econòmic i el sanejament del sistema bancari (2 d’abril).

Els dirigents del G20 fan una crida als organismes emissors 
de normes comptables a treballar amb els reguladors per 
tal d’assolir un conjunt únic de normes globals d’alta qua-
litat (2 d’abril).

Llei 3/2009 sobre modificacions estructurals de les socie-
tats mercantils (3 d’abril).

Zapatero remodela el govern, que facilita la sortida de Pedro 
Solbes del Ministeri d’Economia i Finances (7 d’abril). 

El Govern espanyol crea el FROB, un fons per a gestionar la re-
estructuració del sistema financer i el sanejament de les entitats 
bancàries en crisi (26 de juny).

Desenes de Mossos d’Esquadra registren les oficines del Palau de 
la Música, objecte d’espoli financer per part de Fèlix Millet i Jordi 
Montull (23 de juliol).

A la reunió de Pittsburgh (EUA) es decideix que el G20 substi-
tueixi plenament el G8 en tot allò que es refereix als plans de 
desenvolupament mundial (24 de setembre).

Fundació del Banco del Sur, un fons monetari, banc de desen-
volupament i organisme prestador dels països del sud d’Amèrica 
Llatina (26 de setembre).

Segons un informe de la FAO, més de mil milions de persones 
pateixen subalimentació al món (14 d’octubre).

Sortida al mercat del sistema Windows 7 de Microsoft (22 d’octubre).

Descoberta del cas Pretòria a Santa Coloma de Gramenet i detenció 
de l’alcalde Bartomeu Muñoz, el regidor d’Urbanisme (PSC) i dels 
exdirigents de CiU Lluís Prenafeta i Macià Alavedra (27 d’octubre).

El PIB de Catalunya cau un 4,2 per cent, la major caiguda mai coneguda.

Les oficines estadístiques de l’ONU, Eurostat, l’OCDE, l’FMI i el 
Banc Mundial elaboren conjuntament el nou sistema de comp-
tes nacionals SNA 2008. 
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Espanya assumeix la presidència de torn de la UE (1 de gener).

Renovació de l’acord START II sobre desarmament nuclear entre 
els EUA i Rússia (8 d’abril).

Mor en accident d’aviació a Smolensk el President de Polònia 
Lech Kaczynski amb la seva esposa, el cap de l’Estat major, el 
governador del banc central i altres alts càrrecs (10 d’abril).

Comença l’Exposició Universal de Xangai (1 de maig).

El Tribunal Constitucional desvirtua l’Estatut d’Autonomia recol-
zat en un referèndum popular i sancionat pels Parlaments de 
Catalunya i d’Espanya (28 de juny).

La victòria del partit Direcció – Socialdemocràcia a les elecci-
ons parlamentàries d’Eslovàquia no evita que una coalició de 
centre-dreta faci Primera Ministra Iveta Radičová (12 de juny).

El Tribunal Constitucional espanyol declara inconstitucionals 14 
articles de l’Estatut de Catalunya (28 de juny). 

Manifestació multitudinària a Barcelona en defensa de l’Estatut 
sense resposta de les autoritats espanyoles (10 de juliol).

El Tribunal Internacional de la Haia declara la legitimitat de la 
independència de Kosovo (22 de juliol).

El Govern dels Estats Units anuncia el final de les operacions 
militars a l’Iraq després de set anys i mig de guerra (1 d’agost).

Les eleccions parlamentàries fan Primera Ministra d’Austràlia la 
candidata laborista Julia Gillard (21 d’agost).

ETA anuncia l’abandonament de les armes en un comunicat a la 
BBC (5 de setembre).

Dilma Rousseff és elegida Presidenta del Brasil (3 d’octubre).

Reunió del G20 a Seül dedicada a la crisi econòmica mundial (11 
i 12 de novembre).

Victòria electoral de CiU a les eleccions autonòmiques: Artur 
Mas accedeix a la Presidència de la Generalitat (21 de novembre).

Aung San Suu Kyi, Premi Nobel de la Pau de 1991, és posada en 
llibertat després de 15 anys de detenció o arrest domiciliari pels 
militars de Birmània (13 de novembre).

El lloc web WikiLeaks dóna a conèixer 251.000 documents diplo-
màtics dels EUA, inclosos uns 100.000 classificats de secrets o 
confidencials (28 de novembre).

El President Obama promulga la reforma sanitària (Obamacare), que 
ha de permetre l’accés de 20 milions de persones a una cobertura 
mèdica (20 de març).
El diari El País revela l’enorme magnitud de la corrupció del cas 
Gürtel, a l’entorn del finançament i de pagaments als dirigents 
del PP (18 d’abril).
Daniel Faura accedeix a la presidència del Col·legi.
El Col·legi organitza la 1a Jornada d’Auditoria del Sector 
Públic sota el lema “Experiències de col·laboració dels au-
ditors amb els òrgans de control del sector públic”.
El pla d’ajustament del Govern de Zapatero davant la crisi eco-
nòmica rebaixa el sou als funcionaris, congela les pensions i eli-
mina diverses prestacions socials (12 de maig).
El deute públic grec arriba al 143 per cent del PIB: l’Estat es troba 
en absoluta fallida.
La CE, el BCE i l’FMI concedeixen un préstec de 110.00 milions 
d’€ per al rescat de Grècia, acompanyat d’exigències d’austeritat 
i reformes (2 de maig).
L’Ibex 35 experimenta l’alça més gran de la història, d’un 14,4 per 
cent, a causa de l’aprovació del pla de rescat europeu (10 de maig).
Llei 12/2010, que modifica la regulació de l’Auditoria de 
Comptes i la llei de Societats Anònimes per a l’adaptació a 
la normativa comunitària (30 de juny).
Reial Decret 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Societats de Capital (2 de juliol).
El decret 1159/2010 aprova les Normes per a la Formulació 
de Comptes Anuals Consolidats i modifica el Pla General de 
Comptabilitat (17 de setembre).
Vaga general contra el govern del PSOE per les retallades socials 
(29 de setembre).
Alemanya acaba de pagar els deutes de guerra imposats l’any 1919 
(3 d’octubre).
La Comissió Europea presenta a Brussel·les el Llibre Verd – 
Política d’auditoria: lliçons d’una crisis (13 d’octubre).  
Irlanda demana suport a la UE i a l’FMI, acompanyat d’un pla 
molt estricte d’austeritat (21 de novembre).
La UE i l’FMI acorden el rescat financer d’Irlanda per un import 
de 85.000 milions d’€ (28 de novembre).
S’inaugura el tram d’alta velocitat entre Figueres i Perpinyà: per 
primera vegada hi ha una connexió d’ample internacional amb 
França (19 de desembre).
Joan Rosell, elegit president de la CEOE (21 de desembre).
Segona actuació del Govern espanyol (Plan Zapatero) amb un 
programa improvisat de despesa, ingènuament Keynesià.
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Referèndum per la independència a Sudan del Sud aprovat de 
forma gairebé unànime que determina el naixement del nou Es-
tat (9 de gener).

Caiguda de la dictadura de Ben Ali a Tunísia arran de les pro-
testes pels drets civils i contra la carestia dels aliments (14 de 
gener).

Comencen a Egipte protestes populars molt generals contra el 
règim de Hosni Mubarak (25 de gener).

Dimissió de Mubarak posant fi a 30 anys de govern (11 de febrer).

El dictador Mu’ammar Gheddafi ordena la repressió de l’aixeca-
ment popular per l’exèrcit, amb cap a 6.000 morts solament a 
Trípoli (24 de febrer).

Manifestacions dels “indignats” del 15M a 58 ciutats espanyoles 
davant la gravetat de la crisi econòmica i social (15 de març).

Quatre helicòpters de la Marina dels EUA ataquen la mansió del 
sanguinari terrorista Ossama bin Laden a Abbotabbad (Pakistan) 
i en llancen el cadàver al mar (1 de maig).

Detenció del general serbi Ratko Mladic imputat per crims  
de guerra i contra la humanitat a la Guerra dels Balcans (26 de 
maig).

Mort de Gheddafi després de 8 mesos de guerra civil a Líbia (20 
d’octubre).

ETA anuncia el cessament definitiu de la violència després de 43 
anys d’atemptats terroristes amb 845 morts en accions terroris-
tes (20 d’octubre).

Barack Obama és reelegit a les eleccions presidencials 
nord-americanes (6 de novembre).

Victòria a Espanya del Partit Popular amb majoria absoluta i ac-
cés a la Presidència de Mariano Rajoy (20 de novembre).

Renúncia de Berlusconi substituït com a Primer Ministre d’Ità-
lia per un gabinet tecnòcrata presidit per Mario Monti (12 de  
novembre).

Finalitza la retirada de l’exèrcit nord-americà de territori iraquià 
(18 de desembre).

Daniel Ortega és reelegit President de Nicaragua (6 de novembre).

El President del Iemen Ali Abdullah Saleh anuncia la renúncia en 
favor del general Abd Rabbuh al-Mansur al-Hadi que ocupa la 
Vicepresidència (23 de novembre).

Acord monetari amb la UE pel qual Andorra podrà encunyar euros, 
moneda comuna dels Estats que formen l’eurozona (10 de febrer).

Jaume Amat i Reyero és nomenat Síndic Major de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya (16 de març).

José Luis Fernández Baños és designat President de la Co-
missió Deontològica del Col·legi (març).

El Primer Ministre de Portugal José Sócrates demana el rescat 
financer a la UE i a l’FMI (27 d’abril).

Nomenament de Manuel Salas Ríos com a defensor de la 
persona col·legiada (12 d’abril).

Els dirigents de l’Eurozona aproven un paquet de rescat de 
78.000 milions d’€ per rescatar Portugal (16 de maig).

El Col·legi organitza la 1a Jornada d’RSE sota el lema “Present i 
futur dels informes de sostenibilitat”. 

La GSM Association tria Barcelona com a seu del Mobile World 
Capital per al període 2012-2018 (juliol).

Reial Decret Legislatiu 1/2011, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei d’auditoria de comptes (1 de juliol).

La recessió de l’economia de Grècia prossegueix i s’aguditza, per 
la qual cosa l’Eurogrup ha d’aprovar un segon programa de res-
cat (21 de juliol).

Resolució de l’ICAC, per la qual es publica la Norma de 
Control de Qualitat Intern dels auditors de comptes i socie- 
tats d’auditoria (26 d’octubre).

Mario Draghi, president del Banc Central Europeu (31 d’octubre). 

Creació de la Fundació EU-LAC, amb seu a Hamburg, per a les 
relacions entre Europa i Amèrica Llatina (novembre).

Formació a Caracas de la Comunitat d’Estats Llatinoamericans 
i Caribenys (CELAC) per representar la regió en la interlocució 
amb altres organismes i entitats (2 i 3 de desembre).

Reial Decret 1517/2011, pel qual s’aprova el Reglament que 
desenvolupa el text refós de la Llei d’auditoria de comptes 
regulat pel Reial Decret Legislatiu 1/2011 (31 d’octubre).

La indústria de les tecnologies de la informació i les comunica-
cions (TIC) culmina vint-i-cinc anys d’extraordinària expansió al 
món sota l’impuls de la digitalització.

La Comissió europea inclou el Corredor del Mediterrani entre els 
nou que tracta de prioritaris amb la finalitat que l’any 2030 es 
transportin al mercat interior europeu per ferrocarril el 30 per 
cent de les mercaderies.
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Referèndum popular a Croàcia sobre l’adhesió a la UE amb victò-
ria del vot favorable amb el 67, 7 per cent dels vots (22 de gener).

Sèrbia aconsegueix la condició de país candidat a la UE (1 de 
març).

Reelecció de Putin a la Presidència de Rússia (4 de març).

Dimissió del President d’Hongria Pál Schmitt (2 d’abril).

Caiguda del Govern d’Holanda en no aconseguir un acord de la 
coalició liderada pel liberal Mark Rutte sobre mesures per con-
trolar el dèficit fiscal (23 d’abril)

El socialista François Hollande s’imposa al conservador Sarkozy 
(6 de maig). 

Cimera mundial a Seül dedicada a la cooperació en matèria de 
protecció de les instal·lacions nuclears dels atacs terroristes amb 
participació de 53 Estats, l’ONU, la UE, l’AIEA i Interpol (26 i 27 
de maig).

Elecció presidencial a Mèxic amb victòria d’Enrique Peña Nieto, 
candidat del PRI (1 de juny). 

Mohammed Mursi és elegit President d’Egipte a la segona volta 
de les eleccions (16 i 17 de juny).

Manifestació massiva a Barcelona organitzada per l’Assemblea 
de Catalunya (11 de setembre).

Hugo Chávez es ratifica com a President de Veneçuela a les elec-
cions (7 d’octubre).

Nou govern de coalició a Holanda, després de les eleccions le-
gislatives anticipades, encapçalat pel liberal Mark Rutte (5 de 
novembre).

El President dels EUA Barack Obama triomfa a les eleccions i 
s’assegura un segon mandat (6 de novembre).

Palestina esdevé Estat observador no membre a l’ONU amb un 
suport molt gran de vots (29 de novembre).

Hugo Chávez és tractat d’una malaltia terminal a l’Havana (11 
de desembre).

Park Geun-Hye és elegida Presidenta de Corea del Sud (19 de 
desembre).

El Primer Ministre italià Mario Monti presenta la dimissió (21 de 
desembre).

L’acord de reestructuració del deute de Grècia, per damunt del 
160 per cent del PIB, aprovat pel Parlament suposa condonar 
uns 100.000 milions d’€ en mans de bancs i fons d’inversió, que 
pateixen pèrdues reals del 78,5 per cent per als tenidors dels 
títols (23 de febrer).

Els creditors privats, entre els quals les principals entitats finan-
ceres de França i Alemanya com el Deutsche Bank i BNP Paribas, 
accepten el quitament nominal del 53,5 per cent del deute de 
Grècia (8 de març).

La Presidenta de l’Argentina Cristina Fernández de Kirchner, pre-
senta un projecte de llei per a “preservar la sobirania hidrocarbu-
rífera” expropiant el 51 per cent de les accions de la companyia 
YPF del grup REPSOL (16 d’abril).

L’exministre d’Economia i exdirector de l’FMI Rodrigo Rato és 
cessat com a director de Bankia (6 de maig).

Vint anys després de la Cimera de Río i deu anys després de la de 
Johannesburg, es realitza una nova Conferència de l’ONU sobre 
desenvolupament sostenible a Río de Janeiro, coneguda com Ci-
mera de la Terra Río+20 (20 a 22 de juny).

El Govern espanyol demana ajuda financera a la Comissió Eu-
ropea, el BCE i l’FMI (la “troica”) per fer front a la crisi financera 
provocada pel forat a Caja Madrid, Bancaja i Bankia, i obté fins a 
100.000 milions d’€ (25 de juny).

El Govern de M. Monti procedeix a una reforma administrati-
va a Itàlia que redueix el nombre de províncies de 86 a 51 (31 
d’octubre).

Daniel Faura accedeix a la presidència de l’AMA.
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França actua militarment a Mali contra els rebels islàmics (11 
de gener).

Gran manifestació a Caracas contra la decisió del Tribunal Su-
prem de Veneçuela d’ajornar indefinidament la presa de posses-
sió d’Hugo Chávez per la seva precària salut (23 de gener).

El Vicepresident Nicolás Maduro assumeix la Presidència de l’Es-
tat i del Govern de Veneçuela fins a celebrar noves eleccions per 
la mort d’Hugo Chávez (5 de març).

Les illes Malvines (Falkland) resten sota sobirania britànica a 
conseqüència d’un referèndum popular (12 de març).

L’Assemblea Nacional de Xina elegeix Xi Jinping President de la 
República Popular (14 de març).

El règim de Corea del Nord proclama l’estat de guerra contra 
Corea del Sud (29 de març).

Victòria de Maduro a les eleccions presidencials de Veneçuela 
(14 d’abril).

Enrico Letta, del Partit Democràtic, esdevé Primer Ministre d’Ità-
lia (28 d’abril).

La reina Beatriu I d’Holanda abdica en el seu fill Guillem Alexan-
dre (30 d’abril).

Hassan Rouhani és elegit President de la República Islàmica 
d’Iran (14 de juny).

Croàcia ingressa a la UE com a 28è Estat membre (1 de juliol).

El rei Albert II de Bèlgica abdica en el seu fill Felip (3 de juliol).

Derrocament a Egipte de Mohammed Mursi, primer President 
electe, i entronització al poder del general Abdel Fatah al-Sissi 
(3 de juliol). 

El liberal Tony Abbott esdevé Primer Ministre d’Austràlia en gua-
nyar les eleccions parlamentàries (7 de setembre).

La conservadora Ema Solberg guanya les eleccions i esdevé Pri-
mera Ministra de Noruega (9 de setembre).

Cadena humana per la independència, o Via Catalana, amb prop 
de 400 km al llarg de tot el territori català (11 de setembre).

El partit socialdemòcrata alemany (SPD) pacta el govern amb A. 
Merkel, guanyadora de les eleccions (22 de setembre).

Mort del dirigent sud-africà, històric lluitador contra l’apartheid, 
Nelson Mandela (5 de desembre).

Esclata a Espanya el cas Bárcenas de finançament irregular del 
PP i apropiació indeguda, per les informacions del diari El Mundo 
(18 de gener).

Primera cimera de la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Cari-
benys i la UE a Santiago de Xile (26 al 28 de gener).

La Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Orga-
nitzada obre una investigació sobre el cas Luis Bárcenas, que 
ingresa poc després a la presó (24 de gener).

El Primer Ministre italià Enrico Letta promou una trobada a 
Roma dels Ministres econòmics i del treball d’Alemanya, França, 
Espanya i Itàlia sobre la desocupació juvenil (14 de juny).

Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell 
sobre els estats financers anuals, els estats financers con-
solidats i altres informes afins (26 de juny). 

Resolució de l’ICAC per la qual es publiquen les noves Nor-
mes Tècniques d’Auditoria, resultat de l’adaptació de les 
NIA per a l’aplicació a Espanya (15 d’octubre).

Resolució de l’ICAC sobre el marc d’informació financera 
en no ser adequada l’aplicació del principi d’empresa en 
funcionament (18 d’octubre).

Resolució de l’ICAC per la qual es modifica la Norma de 
Control de Qualitat Intern dels auditors de comptes i socie-
tats d’auditoria, publicada a 26.10.2011 (20 de desembre).

Ramon Casals Creus, primer espanyol en formar part del 
Board d’IFAC, acaba el seu període de pertinença (novem-
bre).

Eurostat realitza l’adaptació del SNA 2008 al nou Sistema Eu-
ropeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC 2010 (Reglament 
549/2013, de 21 de maig).

Espanya ha aportat 43.000 milions d’€ al rescat de Grècia, Irlan-
da, Portugal i Xipre a través d’una combinació de préstecs i avals.

Doble gran recessió a Espanya: caiguda sense precedents del PIB 
entre el 2n trimestre de 2008 i el 4t de 2010 i novament del 2n 
de 2011 al 2n de 2013.
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Conferència de pau a Ginebra convocada per l’ONU per trobar 
sortida a la crisi de Síria (22 de gener).

Letta presenta la dimissió a Itàlia forçat pel seu partit que col·lo-
ca Matteo Renzi de Primer Ministre (14 de febrer).

Alliberada, a Ucraïna, la líder de la revolució democràtica Iúlia 
Timoixenko, després de dos anys i mig de presó (22 de febrer).

Kim Jong-un, candidat únic, és elegit pels diputats a Corea del 
Nord amb el 100 per cent dels vots (9 de març).

Crimea aprova en referèndum l’annexió a Rússia, que l’ocupava 
de poc abans (17 de març).

Cop d’Estat a Tailàndia i nou govern encapçalat per un militar 
(22 de maig).

El President Juan Manuel Santos inicia un segon mandat a Co-
lòmbia en guanyar les eleccions (25 de maig).

El rei d’Espanya Juan Carlos I anuncia la seva abdicació (2 de juny).

En plena Guerra Civil siriana, iniciada el març de 2011, se cele-
bren eleccions a les regions controlades pel govern que ratifi-
quen Bashar al-Assad (3 de juny).

Felip VI de Borbó, proclamat rei davant les Corts (19 de juny).

L’expresident Jordi Pujol reconeix tenir diners no regularitzats a 
comptes a l’estranger (25 de juliol).

Erdogan allarga la Presidència de Turquia en guanyar les elec- 
cions (10 d’agost).

A la cimera de l’OTAN a Cardiff s’acorda que els socis augmentin 
la despesa militar fins al 2 per cent als deu anys següents (4 i 5 
de setembre).

Manifestació massiva a Barcelona formant una V entre els car-
rers Diagonal i Gran Via de les Corts Catalanes amb vèrtex a la 
plaça de les Glòries (11 de setembre).

Referèndum a Escòcia per la independència del Regne Unit amb 
la victòria del no amb 55, 3 per cent dels vots (18 de setembre).

Se celebra la Consulta sobre la independència de Catalunya del 
9N (9 de novembre).

Victòria a les eleccions presidencials d’Uruguai del candidat del 
Frente Amplio Tabaré Vázquez (26 d’octubre i 30 de novembre).

Obama i Raúl Castro anuncien la normalització de les relacions 
diplomàtiques entre els EUA i Cuba (17 de desembre).

FIAT adquireix el 41,5 per cent de les accions que li mancaven 
del Grup Chrysler i n’assumeix el control total esdevenint el setè 
grup automobilístic del món (21 de gener).

Imposició de sancions financeres dels Governs dels EUA i la UE a 
Rússia per la seva actuació en el conflicte d’Ucraïna (6 de març).

Esclata a Brasil el cas Petrobras, la major empresa pública d’Amè-
rica Llatina, que hauria desviat uns 3.200 milions d’euros en su- 
borns a polítics i corrupció (març).

Reglament 537/2014 del Parlament i del Consell europeus 
sobre les exigències per a l’auditoria legal de les entitats 
d’interès públic (16 d’abril).

Es comencen a distribuir en el mercat els primers euros andor-
rans (23 de setembre).

Els països membres de la UE i de l’Espai Econòmic Europeu pu-
bliquen les primeres xifres de Comptabilitat Nacional elaborades 
a partir de la nova metodologia SEC 2010, que suma la despesa 
d’R+D al producte final i fa altres canvis (setembre).

Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats (27 de novembre).

La Fundació per la formació i recerca en auditoria del sec-
tor públic (FIASEP) atorga el seu premi anual a la trajectò-
ria professional en el camp de l’auditoria pública a Daniel 
Faura.

Joan Rosell és reelegit president de la CEOE (17 de desembre).

Forta recuperació turística, a la qual contribueixen els conflictes 
al territori de l’antiga Iugoslàvia i l’onada fonamentalista als països 
musulmans del nord d’Àfrica i el Pròxim Orient.
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Dilma Rousseff inicia un nou mandat a la Presidència de Brasil 
(1 de gener).

Dimissió del President de la República d’Itàlia Giorgio Napolita-
no, substituït per Sergio Mattarella (14 de gener).

Salman ibn Abd-al-Aziz Al Saüd, rei d’Aràbia Saudita a la mort 
del mig germà Abdul·lah (23 de gener).

Caiguda de la dreta de Nova Democràcia i victòria de Syriza d’Ale-
xis Tsipras a les eleccions parlamentàries de Grècia (25 de gener).

Els dirigents de Rússia, Ucraïna, Alemanya i França tanquen un 
acord pel qual s’aplica un alto el foc a Ucraïna Oriental i la reti-
rada d’armament pesat (12 de febrer).

Estat Islàmic de l’Iraq accepta l’aliança de l’organització nigeria-
na Boko Haram en línia del més brutal gihadisme (12 de març).

Naufragi al canal de Sicília d’una embarcació carregada d’immi-
grants amb més de 800 morts (18 d’abril).

Cimera del G7 a Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) on aborden 
la situació a Ucraïna i l’adopció de noves sancions contra Rússia 
(7 i 8 de juny).

Signatura d’un acord entre els EUA i Iran que accepta limitar el 
seu programa nuclear a canvi de l’aixecament de les sancions 
econòmiques (14 de juliol).

Durant la Diada es va omplir també l’avinguda Meridiana (11 de 
setembre).

Hongria tanca la frontera amb Sèrbia per impedir l’entrada d’im-
migrants (15 de setembre).

A Grècia, Alexis Tsipras guanya les eleccions anticipades per cau-
sa de la seva dimissió (20 de setembre).

La coalició independentista Junts pel Sí, que encapçala Artur 
Mas, triomfa a les eleccions catalanes (27 de setembre). 

Justin Trudeau és elegit Primer Ministre de Canadà (19 d’octubre).

Nou fanàtics d’Estat Islàmic realitzen una sèrie d’atacs terroris-
tes coordinats a diferents punts de París i assassinen 130 perso-
nes  (13 de novembre).

Elecció de Mauricio Macri a la Presidència de l’Argentina (22 de 
novembre).

Victòria a les eleccions espanyoles del President Mariano Rajoy, 
que renuncia a formar govern per manca de suports parlamen-
taris (20 de desembre).

Conferència de París sobre el canvi climàtic (30 de novembre a 
12 de desembre).

Naixement de la Unió Econòmica Eurasiàtica, a la qual s’adhe-
reixen Rússia, Bielorússia, Armènia, Kazakhstan i Kirguizistan (1 
de gener).

El Banc Central Europeu comença una política de compra mas-
siva de deute dels països membres, que, juntament amb els tipus 
d’interès a zero, pretén abaratir el finançament per a empreses 
i famílies (març).

Llei Orgànica 1/2015, per la qual es reforma el Codi Penal. 
Entre altres canvis, delimita amb més detall la responsabi-
litat penal de les persones jurídiques que, des de la reforma 
de l’any 2010, exposa les empreses i els seus administra-
dors a un repertori acotat de delictes (30 de març).

Reestructuració de l’empresa de telecomunicacions Abertis Tele-
com Terrestre, que adopta el nom de Cellnex Telecom (1 d’abril).

Mariàngela Ramió Masgrau, nomenada Defensora de la 
persona col·legiada al Col·legi de Censors Jurats de Comp-
tes de Catalunya (14 d’abril).

Andreu Mas-Colell és investit Doctor Honoris Causa per la Uni-
versitat de Chicago (13 de juny).

Un referèndum popular rebutja a Grècia, amb el 60 per cent dels 
vots, les mesures imposades pel rescat financer (6 de juliol).

Reial Decret 634/2015, pel qual s’aprova el Reglament de 
l’Impost sobre Societats (10 de juliol).

Publicació del codi de bon govern de les societats cotitzades. 

Celebració del 25è Fòrum de l’Auditor amb el lema “20i5 Anys 
Som Auditors“ amb l’assistència de 700 professionals. 

Els Estats Units posen fi a l’embargament sobre Cuba i restablei-
xen les relacions normalitzades després de 54 anys (20 de juliol).

Llei 22/2015 d’Auditoria de Comptes (20 de juliol).

S’inaugura al Caire l’ampliació del Canal de Suez, que amb un 
cost de 7,900 milions d’€, permet duplicar-ne la capacitat (6 
d’agost).

Se celebra a Milà l’Exposició Internacional amb el tema Feeding 
the planet, engergy for life (literalment, “alimentant el planeta, 
energia per a la vida”) durant sis mesos (1 de maig a 31 d’octubre).

Signatura a París del primer pacte mundial per combatre el canvi 
climàtic sota la convocatòria de l’ONU pel qual els països sig-
nants es comprometen a limitar o reduir les emissions de gasos 
hivernacle (desembre).
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Carles Puigdemont és investit President de la Generalitat de Ca-
talunya amb el suport de la coalició Junts pel Sí (10 de gener).

L’Agència internacional per a l’energia atòmica anuncia que Iran 
ha desmantellat el programa d’armes nuclears i que han de ces-
sar les sancions de l’ONU (16 de gener).

Rússia i els EUA acorden un alto el foc per aturar la Guerra de 
Síria, sense el suport dels grups terroristes (27 de febrer).

Després de llargues negociacions, Fayez el-Serraj forma govern 
a Tunísia (12 de març).

Karadžić és condemnat a 40 anys de presó per crims contra la 
humanitat a Srebrenica i Sarajevo pel Tribunal Penal Internacio-
nal per a l’ex-Iugoslàvia (24 de març).

L’anul·lació de les eleccions d’Àustria per irregularitats al re-
compte de vots força una situació d’interinitat i una nova con-
vocatòria per al 4 de desembre (22 de maig).

Un referèndum popular decideix el Brexit o sortida de la UE de 
Gran Bretanya (23 de juny).

Noves eleccions parlamentàries a Espanya amb una ampliació 
de la victòria del PP però sense majoria absoluta (26 de juny).

Theresa May, nova Primera Ministra de Gran Bretanya després de 
la dimissió de David Cameron (13 de juliol).

El Senat del Brasil aprova la definitiva destitució de la Presidenta 
Dilma Rousseff, substituïda per Michel Temer (31 d’agost).

El secretari general del PSOE Pedro Sánchez és derrotat al comitè 
federal i presenta la dimissió (1 d’octubre).

Un referèndum a Colòmbia rebutja els acords de pau assolits 
pel President Juan Manuel Santos amb la guerrilla de les FARC 
(2 d’octubre).

La militància ratifica el nom de Partit Demòcrata Europeu Català 
(PDECat) per a l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya 
(22 d’octubre).

Mariano Rajoy, líder del PP, és investit President del Govern es-
panyol al Congrés, amb el suport de Ciutadans i l’abstenció del 
PSOE (29 d’octubre).

Daniel Ortega, reelegit novament President de Nicaragua (6 de 
novembre).

El republicà Donald Trump, elegit President dels Estats Units (8 
de novembre).

Mort de Fidel Castro (25 de novembre).

Argentina i diversos fons d’inversió internacionals signen un 
principi d’acord per a la solució del conflicte que els enfronta 
des del cessament de pagaments o default de l’any 2001 (29 
de febrer).

En acabar el primer trimestre de l’any, el deute públic espanyol 
ultrapassa el 100 per cent del PIB.

Per onzè any consecutiu, la Fira de Barcelona acull el Mobile 
World Congress (MWC), la reunió més important del món del 
sector de la telefonia mòbil, amb una participació rècord (febrer).

Cimera del G7 a l’illa de Shima (Japó) dedicada al comerç inter-
nacional i l’economia global (26 i 27 de maig).

L’alemanya Bayer anuncia l’acceptació d’una oferta de compra 
de la nord-americana Monsanto, la qual cosa suposa la creació 
de l’empresa líder en la producció de pesticides i llavors (15 de 
setembre).

Finalitza a Marràqueix (Marroc) la cimera del clima convocada 
per l’ONU amb representants de prop de 200 països per negociar 
l’acord de París de l’any anterior (18 de novembre).

Desvalorització de l’euro: el canvi cau a 1 euro per 1,052 dòlars 
(23 de novembre).

El nombre de passatgers de l’aeroport de Barcelona frega els 40 
milions.
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PRESIDENTS

PRESIDENTS D’HONOR DEL CCJCC 

Col·legi de Comptadors Jurats de Catalunya 

Rossend Álvarez Albiol 1931-1936
 

Zona 2a – Agrupación Territorial 2a 

Ángel Andany Sanz 1946-1954
José Porta Peralta 1954-1959
Pedro Lluch Capdevila 1959-1966
Antoni Goxens Duch 1966-1968
Magín Pont Mestres 1968-1972
Antonio Lancuentra Buerba 1972-1975
Ricardo García Micola 1975-1980
Emilio Gironella Masgrau 1980-1982
Joan Montblanch Padrós 1982-1986
Josep Ma. Gassó Vilafranca 1986-1988
 

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

Josep Ma. Gassó Vilafranca 1988-1999
Frederic Borràs Pàmies 1999-2003
Albert Folia Maestre 2003-2010
Daniel Faura Llimós 2010-
 

Josep Ma. Gassó Vilafranca Nomenament en Assemblea 18/12/1998
Frederic Borràs Pàmies Nomenament en Assemblea 22/12/2003
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CONSELLS DIRECTIUS

1983 President Montblanch Padrós, Joan
 Vicepresident 1r Gassó Vilafranca, Josep Ma. 
 Secretari Garriga Obiols, Miquel
 Tresorer Satorra Pujolar, Manuel
 Comptador Pascual Ruaix, Antoni
 Vocal 1r Casanovas Parella, Ignasi
 Vocal 2n Ponsatí Mora, Miquel
 Vocal 3r García García, Sebastián
 Vocal 4t García Micola, Ricard

1988 President Gassó Vilafranca, Josep Ma. 
 Vicepresident 1r Garriga Obiols, Miquel 
 Secretari Alsina i Ribé, Casimir
 Tresorer Ferrer Burés, Daniel
 Comptador Redondo Duran, Rafael
 Vocal 1r Marín Vilanova, José Miguel
 Vocal 2n Satorra Pujolar, Manuel
 Vocal 3r Bové Montero, Josep Maria
 Vocal 4t Ponsatí Mora, Miquel
 Vocal 5è Fernández Baños, José Luis

1989 President 
 Vicepresident 1r  
 Secretari 
 Tresorer 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 

1991 President 
 Vicepresident 1r  
 Secretari 
 Tresorer 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 

Gassó Vilafranca, Josep Ma. 
Marín Vilanova, José Miguel
Alsina i Ribé, Casimir
Ferrer Burés, Daniel
Redondo Duran, Rafael
Ponsatí Mora, Miquel
Fernández Baños, José Luis
Bové Montero, Josep Maria
Borràs Pàmies, Frederic
Faura Llimós, Daniel

Gassó Vilafranca, Josep Ma. 
Marín Vilanova, José Miguel
Alsina i Ribé, Casimir
Ferrer Burés, Daniel
Redondo Duran, Rafael
Ponsatí Mora, Miquel
Fernández Baños, José Luis
Bové Montero, Josep Maria
Borràs Pàmies, Frederic
Faura Llimós, Daniel
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1993 President 
 Vicepresident 1r  
 Secretari 
 Tresorer 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 
 Vocal 6è 

1995 President 
 Vicepresident 1r  
 Secretari 
 Tresorer 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 
 Vocal 6è 

1997 President 
 Vicepresident 1r  
 Secretària 
 Tresorer 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 
 Vocal 6è 

1999 President 
 Vicepresident 1r  
 Vicepresident 2n 
 Secretària 
 Tresorer 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 
 Vocal 6è 

2001 President 
 Vicepresident 1r  
 Vicepresident 2n 
 Secretari 
 Tresorer 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 
 Vocal 6è 

2003 President 
 Vicepresident 1r  
 Vicepresident 2n 
 Secretari 
 Tresorer 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 
 Vocal 6è 

Gassó Vilafranca, Josep Ma. 
Borràs Pàmies, Frederic
Alsina i Ribé, Casimir
Ferrer Burés, Daniel
Redondo Duran, Rafael
Tanarro Nemiña, Ferran
Faura Llimós, Daniel
Bové Montero, Josep Maria
Folia i Maestre, Albert
Miró Ros, Enric
Tuset Jubera, Francesc

Borràs Pàmies, Frederic
Folia Maestre, Albert
Faura Llimós, Daniel
Roqueta Rodríguez, Àngels
Cardona Simón, Xavier
Redondo Duran, Rafael
Miró Soler, Joan
Pedrosa Negrete, Félix
Martínez Borrell, Alejandro
Salas Ríos, Manuel
Miró Ros, Enric
Tuset Jubera, Francesc

Gassó Vilafranca, Josep Ma. 
Borràs Pàmies, Frederic
Alsina i Ribé, Casimir
Ferrer Burés, Daniel
Redondo Duran, Rafael
Tanarro Nemiña, Ferran
Faura Llimós, Daniel
Bové Montero, Josep Maria
Folia i Maestre, Albert
Miró Ros, Enric
Tuset Jubera, Francesc

Borràs Pàmies, Frederic
Folia Maestre, Albert
Faura Llimós, Daniel
Suades Escaler, Josep
Cardona Simón, Xavier
Redondo Duran, Rafael
Miró Soler, Joan
Pedrosa Negrete, Félix
Martínez Borrell, Alejandro
Salas Ríos, Manuel
Miró Ros, Enric
Tuset Jubera, Francesc

Gassó Vilafranca, Josep Ma. 
Borràs Pàmies, Frederic
Roqueta Rodríguez, Àngels
Ferrer Burés, Daniel
Redondo Duran, Rafael
Bové Montero, Josep Maria
Faura Llimós, Daniel
Martínez Borrell, Alejandro
Folia i Maestre, Albert
Miró Ros, Enric
Tuset Jubera, Francesc

Folia Maestre, Albert
Faura Llimós, Daniel
Pérez Carnicero, Miguel Antonio
Suades Escaler, Josep
Cardona Simón, Xavier
Redondo Duran, Rafael
Miró Soler, Joan
Pedrosa Negrete, Félix
Martínez Borrell, Alejandro
Serrate Urrea, Ferran
Delgado Infante, Antoni
Tuset Jubera, Francesc
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2005 President 
 Vicepresident 1r  
 Vicepresident 2n 
 Secretari 
 Tresorer 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 
 Vocal 6è 

2007 President 
 Vicepresident 1r  
 Vicepresident 2n 
 Secretari 
 Tresorer 
 Comptadora 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 
 Vocal 6è 

2010 President 
 Vicepresident 1r  
 Vicepresident 2n 
 Secretari 
 Tresorera 
 Comptador 
 Vocal 1r 
 Vocal 2n 
 Vocal 3r 
 Vocal 4t 
 Vocal 5è 

2014 President 
 Vicepresident 1r  
 Vicepresident 2n 
 Secretari 
 Tresorera 
 Vocal 
 Vocal 
 Vocal 
 Vocal 
 Vocal 
 Vocal 

Folia Maestre, Albert
Faura Llimós, Daniel
Pérez, Miguel Antonio
Suades Escaler, Josep
Cardona Simón, Xavier
Redondo Duran, Rafael
Miró Soler, Joan
Pedrosa Negrete, Félix
Martínez Borrell, Alejandro
Serrate Urrea, Ferran
Delgado Infante, Antoni
Sabaté Galofré, Josep

Faura Llimós, Daniel
Pérez Carnicero, Miguel Antonio
Moreno González, Donato
Delgado Infante, Antoni
Ramió Masgrau, Mariàngela
Mallafré Recasens, Joan
Serrate Urrea, Fernando
Sabaté Galofré, Josep
Gassó Martín, Josep Ma. 
Vilar Vinyeta, Manel
Gómez Valverte, Antoni

Folia Maestre, Albert
Faura Llimós, Daniel
Pérez, Miguel Antonio
Suades Escaler, Josep
Cardona Simón, Xavier
Ramió Masgrau, Mariàngela
Gassó Martín, Josep Ma. 
Villabona de la Fuente, Carlos
Serrate Urrea, Ferran
Delgado Infante, Antoni
Sabaté Galofré, Josep

Faura Llimós, Daniel
Gómez Valverte, Antoni
Moreno González, Donato
González Fernández, José Antonio
Poch Vilaplana, Dolors
Aldeguer Vidal, Eva
Lechuga Campillo, Antonio
Prims Vila, Lluís
Pujol Pàmies, Xavier
Rodríguez Arias, Ferran
Sureda Serrat, Carles





115

DELEGATS

DEFENSOR/A DE LA PERSONA COL·LEGIADA 

PRESIDENTS COMISSIÓ DEONTOLOGIA 

Manel Salas Ríos Nomenament en Assemblea 12/4/2011
Mariàngela Ramió Masgrau Nomenament en Assemblea 14/4/2015

Emili Echevarria Quintana 
Anselm Constans Garganta 
Ramon Casals Creus 
José Luis Fernández Baños 

Girona 

Alfons Gumbert 
Enric Paredes
Carles Sureda 

Lleida 

Manuel de Sárraga 
Enric Aguado 
Miriam Aguado

Tarragona 

Ramon Sans 
Francesc Rosa 
Ignasi Climent 
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AUDITORS DISTINGITS

Ricardo Piqué Batlle 1972
Antonio Goxens Duch 1973
Antonio Lancuentra Bierba 1974
Luis Burgués Bobet 1975
Juan Casas Taulet 1976
Roberto Garcia Cairó 1977
Magin Pont Mestres 1978
Ricardo Garcia Micola 1979
Juan Ros Petit 1980
Francisco Bosch Farré 1981
Josep Subirats Piñana 1982
Joan Capdevila Salva 1983
Juan González Salido 1984
Ferran Termes Anglès 1985
Juan Montblanch Padros 1986
Xavier Vela Parés 1987
Emili Echeverria Quintana 1988
Josep Miquel Garriga Obiols 1989
Jesús Peregrina Barranquero   1990
Ramon Casals Creus 1991
Pere Estefanell Coca 1992
Juan B. Viñas Baquiol 1992

Miquel Ponsatí Mora 1993
Antoni Brufau Niubó 1996
Bonaventura Bardia Saumell 1996
Josep Mª Gassó Vilafranca 1997
Joan Mallafré Recasens 1998
José Miguel Marín Vilanova 1999
Josep Ma. Bové Montero  2000
Manuel Salas Ríos 2001
Enric Vergés Mamé 2002
Frederic Borràs Pàmies 2003
Anselm Constans Garganta 2004
José Luis Fernández Baños 2005
Joan Aldomà La-Roca 2006
Joan Miró Soler 2007
Carlos Soria Sendra 2008
Albert Folia Maestre 2009
Jaume Carreras Boada 2010
Francesc Tuset Jubera 2011
José María López Mestres 2012
Miguel Antonio Pérez 2013
Mariàngela Ramió Masgrau 2014
Emili Gironella Masgrau 2015
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PREMI PERSONA AL SERVEI DEL COL·LECTIU

PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ DE TEMES RELACIONATS  
AMB LA TRANSPARÈNCIA

Daniel Ferrer 2011
Enric Aguado 2012
Josep Clavera 2013
Enric Paredes 2014
Gabino Mesa 2015
Joan Lagen 2016

Antonio Arias Rodríguez. Síndico-Sindicatura de Cuentas de Asturias 2012
Transparència Internacional    2013
Generalitat de Catalunya. Web “transparenciagencat”   2014
Fundació Pere Tarrés    2015
Plataforma TransparEnt    2016








