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La Cambra considera molt perjudicial per a les 

empreses que facturen entre 20 i 60 MEUR 

l’augment dels pagaments fraccionats en l’IS 

 
 

 Les empreses que facturen en 20 i 60 milions d’euros seran les més perjudicades 
pel Reial Decret perquè tenen més problemes de finançament 
 

 Si es mantingués la reforma només per a les empreses que facturen més de 60 
milions, el nombre d’empreses afectades es reduiria a gairebé la meitat però 
l’impacte recaptatori de la mesura variaria molt poc. 

 
 
La Cambra de Comerç de Barcelona ha valorat l’impacte que tindrà sobre les empreses 
catalanes i l’economia en general, la mesura aprovada pel Govern de l’Estat el passat 19 
d’agost d’augmentar els pagaments fraccionats en l’impost de societats per a les empreses que 
facturen més de 20 milions d’euros 
 
La institució manifesta que les empreses que més notaran l’augment dels pagaments 
fraccionats en l’impost de societats seran les empreses de més de 60 milions d’euros, atès que 
el seu tipus fraccionat augmenta un 28,6% (passa del 21% al 24%). En canvi, per a les 
empreses que facturen entre 20 i 60 milions d’euros, l’augment no és menyspreable, d’un 
14,3% (passa del 21% al 27%), i sobretot és més preocupant perquè aquestes tenen més 

dificultats de finançament.  
 

La pèrdua de liquidat que suposarà la mesura per a les empreses d’entre 20 i 60 milions 
d’euros es traduirà en un fre a la realització de noves inversions i al creixement 
empresarial, raó per la qual la Cambra la desaprova.  

 
Per tant, malgrat que l’impacte quantitatiu de la mesura recaigui majoritàriament sobre les 
empreses de més de 60 milions d’euros, l’impacte negatiu sobre l’economia i el creixement 
provindrà de l’efecte que tingui la mesura sobre les empreses que facturen entre 20 i 60 milions.  
 

En segon lloc, cal tenir en compte que del total d’empreses catalanes que tenen una xifra de 
negocis superior a 20 milions d’euros, al voltant del 45% facturen en 20 i 60 milions però 
aquestes només aporten a l’entorn del 10% en la facturació de l’impost de societats

i
.  

 
Això vol dir que el nombre d’empreses afectades pel canvi normatiu es podria reduir 
considerablement, a gairebé la meitat, sense que això afectés significativament a 
l’efectivitat de la mesura. 
 
Per tot això, la Cambra opina que l’augment dels pagaments fraccionats de l’impost de 
societats, que en definitiva suposa un crèdit fiscal a tipus d’interès zero des de les empreses al 
sector públic, s’hauria de limitar a les empreses més grans (> 60 milions d’euros) que són 
les que tenen més capacitat per afrontar aquesta pèrdua de liquiditat. 
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  Estimacions pròpies a partir de la base de dades SABI. 
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