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LA CAMBRA DEMANA UNA REBAIXA IMPOSITIVA 

PER A LES EMPRESES QUE INVERTEIXIN  

 
 
• La corporació preveu una acceleració del creixement  el segon trimestre i revisa a 

l’alça la previsió de creixement del PIB per al 201 1, fins al 0,9%. 
 

• L’Informe del CAREC ha de servir de full de ruta pe r afavorir la capitalització de les 
empreses. 

 
 
La inversió no es recupera i, sense ella, no serà p ossible la creació d’ocupació   
 

Segons l’Informe de Conjuntura del segon trimestre de la Cambra de Comerç de Barcelona, els 

dos motors de la recuperació econòmica han de ser l’exportació , que és l’única forma de 

créixer compatible amb la reducció de l’endeutament extern, i la inversió productiva , perquè 

és un factor determinant del creixement de la productivitat a llarg termini i clau per a la creació 

d’ocupació i de riquesa a curt termini. L’exportació està creixent, però el segon motor de la 

recuperació, la inversió privada, no acaba d’arrenc ar.  

 

Tot i que els beneficis de les empreses s’han recuperat el 2010, la caiguda del crèdit i del clima 

de desconfiança s’han traduït en un descens de la inversió a Catalunya l’any passat, mentre 

que a Europa va començar a créixer. Segons l’enquesta de conjuntura de la Cambra, en el 

primer trimestre de 2011 la inversió industrial es manté en terreny negatiu tot i que les 

perspectives per al segon trimestre són més positiv es. Un dels factors que dificulten 

l’augment de la inversió, segons la mateixa enquesta, és que es mantenen les dificultats de 

finançament per a les empreses en el primer trimest re i a això ara se suma una eventual 

evolució a l’alça dels tipus d’interès.  

 

El fet que la inversió no acabi d’arrencar, juntament amb la feblesa del consum familiar, fa que 

el creixement de l’economia catalana s’hagi estabilitzat: el PIB català ha crescut l’1,3% 

interanual el primer trimestre del 2011, tan sols una dècima més que el trimestre anterior. 

 

L’Indicador de Clima Empresarial de Catalunya (ICEC ) de la Cambra avança que el segon 

trimestre l’economia catalana s’accelerarà  com a resultat de les millors expectatives dels 

empresaris, especialment a la indústria, gràcies a l’evolució favorable de l’exportació. 
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La nostra previsió de creixement per a l’economia c atalana és del 0,9% per al conjunt de 

l’any 2011, una dècima més del que prevèiem al febr er, però igualment per sota de les 

previsions de l’FMI per a la UEM, de l’1,6%, i per a Alemanya, del 2,2%. 

 
 
La Cambra proposa tres mesures per capitalitzar les  empreses i impulsar la inversió: 
 

1. Donar un tractament fiscal més favorable a la reinv ersió productiva  mentre duri 

l’actual conjuntura d’incertesa econòmica i de caiguda del crèdit. La Cambra demana per 

al conjunt d’empreses una reducció de la tributació  en l’impost de societats dels 

beneficis no distribuïts destinats a la inversió pr oductiva durant el període 2011-

2012. Actualment, només són deduïbles el 12% dels beneficis extraordinaris obtinguts per 

la venda d’actius materials o immaterials. Proposem fer-ho extensiu als beneficis ordinaris 

de l’activitat i que el percentatge de deducció sigui major, però limitant el destí de la 

inversió als actius productius, per tant excloent la compra d’accions i també a les societats 

patrimonials. Aquesta mesura, que ja es va utilitzar en el passat amb bons resultats i que 

actualment s’aplica a Alemanya, seria temporal i transitòria, i suposaria, a la pràctica, una 

reducció selectiva del tipus efectiu de l’impost de societats per a les empreses que estiguin 

invertint. Cal recordar que avui Espanya encara té un dels tip us impositius de 

societats més elevats de la UE.  

 

2. Agilitzar la recuperació de l’IVA dels clients moro sos. Actualment, les empreses que 

facturen més de 6 milions d’euros han d’esperar un any per reclamar la devolució de l’IVA o 

bé a que l’empresa morosa entri en concurs1.  S’estima que uns 800 milions d’euros anuals 

de la recaptació d’IVA prové de factures que les empreses no han arribat a cobrar com a 

conseqüència de la morositat2. És un problema greu que està ofegant les possibilitats 

d’inversió de les pimes i la supervivència de moltes petites empreses.  

 

3. Que l’empresa pugui descomptar de les seves obligac ions tributàries les factures 

pendents de cobrament de l’administració. Segons les darreres dades disponibles, les 

empreses estan rebaixant el termini de pagament als seus proveïdors gràcies a la nova llei, 

però les administracions continuen triplicant el termini màxim de pagament fixat a la llei 

(que actualment és de 50 dies)3. Una proposta alternativa que no requeriria modificació 

legal, és que les empreses puguin ajornar el pagament dels seus d eutes tributaris si 

donen com a garantia una factura pendent de cobrame nt de qualsevol administració.  

En aquest cas, es podria aplicar el creuament d’interessos, que representaria que 

                                                 
1 Les empreses que facturen menys de 6 milions han d’esperar 6 mesos. 
2 Estimació del Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha). 
3 Segons la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. 
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l’administració no pagui a l’empresa els interessos de demora per la factura pendent de 

pagament i que l’empresa tampoc estigui obligada a pagar interessos per l’ajornament de 

l’impost. 

 

 

Finalment, cal dir que els incentius són només una part de la política de promoció d’inversions. 

Hi ha altres factors que també mouen la inversió i que formen el que anomenem “clima 

inversor”, que ve determinat per les perspectives econòmiques i l’estabilitat política, i la 

qualitat del marc institucional i normatiu que regula les activitats econòmiques (simplificació 

administrativa, marc fiscal i laboral, seguretat jurídica, etc.). També són importants la qualitat de 

les infraestructures de transport, tecnològiques i energètiques, o el nivell de qualificació dels 

treballadors. 

 

Cal tenir present que l’Informe del CAREC4 per a la Cimera ja demanava reforçar la 

capitalització de les empreses per resoldre els problemes de manca de finançament. La 

Cambra concreta mesures que van en la línia del que proposava l’Informe. La corporació 

considera que aquest treball no pot quedar en l’oblit, ja que marca les línies d’actuació per 

recuperar l’economia i transformar el model productiu català.   

 

 

 

 

 
 
 

  
                                                 
4
 Consell Assessor per a la Recuperació Econòmica i el Creixement. 


