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La Cambra recolza la introducció del principi 

d’estabilitat pressupostària a la Constitució  

 
 

 Del Reial Decret, valora positivament la rebaixa de l’IVA en la venda d’habitatge 
nou 

 

 Però considera que tindrà un impacte molt negatiu sobre el sector farmacèutic 

català i la despesa en R+D privada 

 

 
La Cambra de Comerç de Barcelona manifesta el seu suport a la iniciativa plantejada pel 
cap del Govern de l’Estat en el debat al Congrés de reformar la Constitució per garantir 
l’estabilitat pressupostària a llarg termini, seguint les passes d’altres països europeus.  
 
Així mateix, la institució fa una valoració de les mesures que va aprovar l’Executiu espanyol el 
passat 19 d’agost per avançar en la consolidació fiscal i en la normalització del sector 
immobiliari.  
 
 

Reducció de l’IVA al 4% en la compra d’habitatge nou   
 
La Cambra recolza la reducció temporal del tipus de l’IVA en la compra d’habitatge nou 
perquè suposarà un estímul a la venda d’habitatges d’aquí a final d’any. Cal recordar que en el 
primer semestre de l’any les vendes d’habitatge nou van caure un 21,4% al conjunt de l’estat 
espanyol. Una mesura d’aquest tipus ja va ser demanada per aquesta institució fa mesos, però 
s’hauria de complementar amb altres vinculades a la concessió de crèdit hipotecari o la 
desgravació fiscal temporal per donar un veritable impuls a la compra. 
 
La temporalitat de la mesura evita que el cost en la factura fiscal sigui permanent, però des de 
la Cambra es proposa allargar el termini de vigència fins a l’agost de 2012 (un any), temps 
necessari per què es pugui notar l’efecte de la mesura sobre la reducció de l’estoc d’habitatge.  
 
 

 
Modificacions en l’Impost de Societats  
 
Les modificacions temporals (fins al 2013) introduïdes en l’Impost de Societats consisteixen en: 
a) un increment dels pagaments a compte en l’Impost de Societat de les grans empreses (més 
de 20 milions d’euros de xifra de negocis); b) la compensació de bases imposables negatives 
procedents d’exercicis anteriors (també grans empreses); i c) l’establiment d’un límit a la 
deducció del fons de comerç financer.  
 
El conjunt d’aquestes tres mesures suposaran un crèdit fiscal a cost cero per import de 2.500 
milions d’euros des de les empreses cap al sector públic. Malgrat que les grans empreses 
presenten menys problemes d’accés al finançament que les petites i mitjanes, aquestes són 
precisament les que estan liderant la iniciativa inversora, les exportacions i la creació 
d’ocupació, tal com va posar de manifest la Cambra en un estudi presentat en roda de premsa 
el passat 29 de juliol. 
 
La Cambra reconeix que les mesures per reduir el dèficit són en aquest moment 
prioritàries però considera que detreure recursos de les empreses que estan demostrant 
ser competitives no és la millor solució per afrontar la recuperació.  
 



 
 

 
2 

 

23 / 08 / 2011 

 

  www.premsa.cambrabcn.org  

 

A més, la institució demana al Govern que aprovi un pla de suport a la creació 
d’ocupació per a les pimes, que contempli, entre altres mesures, una reducció 
significativa en el pagament de les cotitzacions a la seguretat social durant el primer any 
de contractació i, la dotació de noves línies de l’ICO per finançar el circulant de les 
empreses.  
 
 

Mesures per la sostenibilitat del sistema sanitari 
 
Finalment, la Cambra valora amb moltes reserves les mesures que afecten a la despesa 
farmacèutica. La institució reconeix que la despesa sanitària s’ha reduir per complir amb els 
objectius de dèficit, però rebutja que el cost de la factura recaigui en exclusiva sobre el sector 
farmacèutic, i més tenint en compte que aquest sector ja acumula una reducció del 9% de la 
despesa a causa de dos decrets anteriors.  
 
La reducció de la despesa farmacèutica prevista per les noves mesures aprovades és de 2.400 
milions d’euros, que suposaria una rebaixa de gairebé el 20% en la depesa anual en farmàcia 
de la sanitat pública.  
 
Un descens acumulat del 29% en la despesa farmacèutica tindrà efectes molt importants 
tant sobre el sector de les farmàcies, moltes d’elles amb dificultats econòmiques, com 
sobre la indústria farmacèutica que té una forta presència a Catalunya, i que 
probablement es traduirà en una menor inversió del sector en R+D. Cal recordar que el 
22% de la investigació industrial privada va a càrrec d’aquest sector. 
 
Tot i així, la Cambra destaca positivament les darreres modificacions introduïdes en l’aplicació 
del decret per CiU a Madrid a instàncies de Farmaindustria. D’una banda, la prescripció per 
principi actiu es limitarà a aquells fàrmacs sense patent (i no a tots com s’havia previst 
inicialment). D’altra banda, el pas del 7,5% al 15% en el descompte a la sanitat pública sobre el 
preu dels medicaments que no tinguin genèric tindrà algunes excepcions. Aquestes dues 
modificacions seran importants sobretot per als petits laboratoris que es troben en una situació 
molt delicada.  
 
Així mateix, la institució recolza el sistema de compensació aprovat per a les farmàcies 
ubicades en nuclis petits, aïllats o deprimides. Aquesta mesura garantirà la viabilitat d’aquestes 
farmàcies i assegurarà la prestació d’aquest servei essencial.  
 
Finalment, la Cambra s’uneix a la reclamació de la patronal del sector de que l’estalvi que 
suposarà aquest conjunt de mesures vagi destinat en part a pagar el deute contret amb els 
proveïdors del sistema sanitari, que en el cas de la indústria farmacèutica supera els 5.000 
milions. 
 
 
 
 

Més informació:  
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