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En els diferents Informes i Documents treballats pel CAREC un fil conductor permanent ha 

estat el de l’aportació de propostes destinades a crear condicions d’entorn òptimes per al 

desenvolupament de l’activitat empresarial i, més específicament, per a la dinamització de la 

densa malla de microempreses i pimes sobre les quals pivota una bona part del PIB de 

Catalunya. 

El CAREC ha proposat iniciatives i mesures concretes en l’àmbit de la fiscalitat de les empreses, 

del seu finançament i del model de creixement, dimensió i internacionalització de les pimes, 

centrades en afavorir la seva capitalització i l’estímul d’inversions que incideixin en  la 

reactivació econòmica i, amb ella, en l’objectiu de creació d’ocupació. Uns eixos que entenem 

que haurien de tenir la màxima prioritat en qualsevol paquet de mesures de política 

econòmica.  

En aquest sentit durant les darreres setmanes el CAREC ha pogut constatar la preocupació del 

món empresarial –expressada en diferents fòrums i canals− pels efectes d’algunes de les 

mesures aprovades, recentment i que resulten ‘de facto’ en un augment de la pressió fiscal 

sobre determinades empreses, i una reducció de la seva tresoreria, coincidint amb un accés 

limitat al crèdit, paral.lel al procés de desendeutament del sistema i al reequilibri i 

recapitalització del sector bancari. El CAREC fa seves les preocupacions que es deriven 

d’aquestes mesures, entre les quals:  

• Increment, molt elevat en termes percentuals, dels pagaments a compte en l’Impost de 
Societats, un drenatge de liquiditat que s’agreuja en prendre com a referència de càlcul 
mínima el resultat comptable, en lloc del resultat fiscal. 

• Eliminació, amb caràcter retroactiu, del règim de llibertat d’amortització vigent en 
l’exercici de 2012. 

 

• Reducció de fins a un 80% en alguns casos, per als exercicis de 2012 i 2013, del ritme 
d’amortització de determinats actius intangibles. 

 

• Limitació al 70%, per a 2013 i 2014, de la deduïbilitat fiscal de l’amortització de 
l’immobilitzat material, amb l’excepció de les pimes i micropimes.  

 

• Dilució dels efectes positius de l’Actualització de Balanços, per a aquelles empreses que 
vulguin acollir-s’hi, fent-los-hi abonar un 5% de la revalorització i diferint fins el 2015 
l’amortització fiscal de l’increment de valor. 

 

• Supressió, amb caràcter general, de les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per 
la contractació o el manteniment de l’ocupació. 

 

En coherència al que hem vingut proposant en documents anteriors, entenem que, molt 

especialment en aquests moments, cal canviar l’enfocament de la política impositiva sobre les 

nostres empreses, ja  que són aquestes les que en bona mesura poden promoure la reactivació 

i l’ocupació.  
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Aquesta nova línia d’actuació, d’acord amb el que ja es recollia en el document del CAREC de 

desembre de 2011, Propostes per a una fiscalitat orientada a la reactivació i el creixement, 

podria basar-se en: 

• Revisar les deduccions en l'impost de societats amb l'objectiu de guanyar eficàcia, 
neutralitat i transparència en la configuració d’aquest impost i considerar en coherència a 
l’augment de la base imponible, una possible rebaixa paral·lela del tipus de gravamen.  
 

• Millorar el tractament fiscal dels beneficis reinvertits en la pròpia activitat. En aquesta línia 
podria considerar-se l’aplicació, com a despesa fiscalment deduïble, d’una taxa d’interès 
vinculada als recursos propis per tal d’estimular i afavorir la capitalització de les empreses.   

 

• Atorgar la màxima bonificació temporal en les cotitzacions a la Seguretat Social per a la 
contractació de persones en situació d’atur. En l’informe citat, el CAREC ja apuntava a que 
caldria aplicar una reducció significativa de les cotitzacions socials en el col.lectiu de 
treballadors amb una menor qualificació.   

• És essencial la lluita contra les ocultacions fiscals, l’elusió i la defraudació tributària, en 
coherència amb les propostes que el CAREC plantejava en el seu document. Cal també 
avançar en l'harmonització europea del règim fiscal aplicable a les rendes fàcilment 
deslocalitzables, de manera que no s'incentivi la competència fiscal entre els països de la 
Unió o de l'Eurozona i es preservi el principi d'equitat en el repartiment de les càrregues 
que suporten els contribuents 

 
Malgrat que les mesures que es comenten i es proposen en aquest document ultrapassen avui 

el marc de competències de la Generalitat de Catalunya, cal que tant el Govern com els grups 

polítics representats en els parlaments català i espanyol, així com les organitzacions 

representatives dels actors econòmics i socials, siguin actius prop dels seus respectius àmbits 

d’influència, a fi d’evitar decisions contraproduents per a la recuperació de l’economia i 

la revitalització del mercat de treball.  

En aquesta línia, un cop encetada la nova legislatura del Parlament de Catalunya, caldrà fer 

extensives les recomanacions d’aquesta Nota al tractament impositiu derivat de la política 

econòmica i pressupostària exposada en l’Acord de la X Legislatura, tant pel que fa a l’estímul 

de la competitivitat de les empreses com a la competitivitat del país en la captació i 

manteniment d’inversions.  

En definitiva el que cal és exigir una major seguretat jurídica en la normativa fiscal, donant 

estabilitat al marc fiscal i, sobretot, evitant l’aprovació de canvis que tenen en la pràctica 

efectes retroactius, com les restriccions sobrevingudes en la llibertat d’amortització o en les 

bonificacions en la contractació laboral. La retirada sobtada i retroactiva d’un incentiu fiscal, 

fins i tot d’aquells que es considerin poc eficients, pot produir efectes molt negatius i 

indesitjables per a les empreses. Això es produeix quan, per exemple, l’aplicació de determinat 

estímul fiscal s’havia pres en consideració en el procés de realització d’inversions.  
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Cal insistir, per tant, en que l’estabilitat normativa i la previsibilitat dels canvis constitueixen un 

valor en si mateix. Les carències en aquesta matèria suposen costos reputacionals d’efectes 

perversos en l’atracció de capitals forans i en les inversions en general. 

 


