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ECONOMIA I EMPRESA

PA PER A AVUI... GANA PER A DEMÀ
«Possiblement més d’un director financer s’està esforçant ara a cercar una quantitat de diners superior a les previsions de
tresoreria que de ben segur s’havien fet. No cal dir-ho: no és gaire elegant canviar les normes del joc sobre la marxa»

TRIBUNA
UNIVERSITÀRIA

Jordi Rojas
COORDINADOR DELS ESTUDIS D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D’EMPRESES-ADE DEL CAMPUS MANRESA DE LA UVIC-UCC

Q

ue l’estat espanyol ha de complir amb els objectius del dèficit pactats amb Brussel·les és
evident. Cal dir que la solució
aportada per la hisenda espanyola d’augmentar l’import dels pagaments a compte
de l’impost de societats no deixa de ser
fer-se trampes al solitari.
L’impost de societats és un tribut de caràcter directe que grava el beneficis obtinguts per aquestes. En la majoria de casos,
l’exercici econòmic comprèn l’any natural, de manera que les empreses determinen a data trenta-u de desembre els beneficis obtinguts durant l’any, pel senzill
mètode de càlcul consistent a restar les
despeses dels ingressos obtinguts. A
aquesta xifra se li aplica el tipus impositiu

del . Hisenda no cobra aquesta quarta
part del pastís que li correspon fins als
vint-i-cinc primers dies de juliol de l’any
següent. Com és obvi, l’administració pública no s’esperarà fins a la data que he indicat per tenir els diners a la seva butxaca,
de manera que hi ha establerts tres períodes de pagaments a compte durant l’any
en curs, que s’acabaran restant de l’import definitiu a pagar al juliol de l’any següent.
Ara, el que aconsegueix hisenda és que
les empreses afectades per la mesura,
aquelles amb una xifra de facturació anual superior als deu milions d’euros, anticipin a l’octubre i desembre del  diners
a compte de l’impost que es pagarà al juliol del .
No cal dir que la recaptació final per
aquest impost seguirà sent del   del
guany igualment, i com que s’hauran anticipat més diners al , al  la recaptació per l’impost serà més baixa ja
que les empreses es compensaran la major quantitat de diners anticipada; així
doncs, pa per a avui, gana per a demà.
Per acabar, també cal fer esment del fet
que l’aprovació de la mesura s’ha fet in extremis un dia abans que comencés el pe-
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El ministre d’Hisenda en funcions, Cristóbal Montoro, acompanyat de Sáenz de Santamaría

ríode de vint dies que tenen les societats
per fer l’ingrés a compte. Possiblement
més d’un director financer s’està ara esforçant a cercar una quantitat de diners

superior a les previsions de tresoreria que
de ben segur s’havien fet. No cal dir-ho:
no és gaire elegant canviar les normes del
joc sobre la marxa.

LES EMPRESES, AMBAIXADORES DEL TERRITORI
«Qui agafa el lideratge i suma els esforços individuals i iniciatives perquè el Bages es converteixi i consolidi en un destí en si mateix?»

LLETRES DE CANVI

Montserrat Feliu
SÒCIA DE LA CONSULTORA FELIU N&I
I MEMBRE DE L’AIJEC

U

s heu preguntat alguna vegada
quants estrangers i persones
de fora de Catalunya vénen
cada dia a la comarca del Bages? Si ens aturem a pensar-hi un sol moment ens adonarem que la resposta a
aquesta pregunta és: moltes!
El fet que hi hagi empreses internacionalitzades amb seu al territori bagenc fa
que aquest també s’internacionalitzi, ja
que, indirectament, aquestes empreses
estan donant a conèixer les ciutats, així
com generant activitat al sector restauració, hotels, transports, activitats culturals i
turístiques.

Els que som del territori, sobretot quan
viatgem, ens adonem que no ens cal anar
gaire lluny per gaudir de les fantàstiques
«coses» que tenim tan a prop, i que moltes vegades passem per alt. Sant Ignasi i la
Cova, Montserrat, Cardona, les vinyes i
cellers, una excepcional oferta gastronòmica, paisatges envoltats de naturalesa...;
som en un dels millors llocs per viure i
treballar i n’hem d’estar orgullosos.
És essencial que les Administracions
corresponents entenguin que cal retenir
les empreses al territori i facilitar al màxim el seu creixement. Això sempre ha
d’anar acompanyat, lògicament, per una
millora de les infraestructures i de les comunicacions del transport públic, la gran
assignatura pendent de casa nostra. Precisament, aquesta assignatura pendent
esdevé un handicap molt considerable a
l’hora d’atraure persones al territori; les
empreses en som coneixedores i en patim
les conseqüències, ja que aquest és el
gran repte amb el qual topem quan volem organitzar esdeveniments.
Quan alguna persona ha de venir de

fora i ens diu «no cal que em vingueu a
buscar, no et preocupis, quan arribi a l’aeroport, agafo un tren i vinc a Manresa»,
hem de ser molt ràpids per treure-li del
cap aquesta idea, perquè som conscients
que els haurem d’anar a buscar a l’aeroport, AVE, hotel o allà on siguin, però mai
els deixarem venir sols!
Justament l’octubre del , Feliu N&I
va resultar escollida per organitzar el vinti-unè Congrés Internacional d’ICG, un
congrés d’advocats i economistes d’Amèrica Llatina i els Estats Units. Quina ciutat
serà la ciutat seu del congrés?, van demanar ràpidament els participants. Doncs ni
Barcelona, ni Madrid, ni Sevilla, ni Bilbao...; serà Manresa. Manresa? Tothom va
quedar sorprès. Fem un viatge a Europa i
anem a Manresa? Doncs sí, i no ens hauríem imaginat mai la quantitat de coses
que es poden arribar a fer, tant per als
participants com per als acompanyants,
en el nostre propi territori. Hi ha tantíssimes possibilitats que no tindrem temps
de fer tot el que ens agradaria.
Molts dels assistents vénen de ciutats

molt grans, de nou i fins i tot vint milions
d’habitants, i en veure el programa que
hem preparat per a la seva estada al Bages i a Catalunya els ha semblat increïble
poder fer tantes coses en poc temps (a
una hora de l’aeroport, i a menys de dues
hores de la Costa Brava i dels Pirineus?) i
no perdre hores i hores en desplaçaments. Som al cor de Catalunya, i d’aquí a
qualsevol indret (Girona, Tarragona, Lleida...) som a un pas.
Aprofito aquestes paraules per agrair la
generositat de tots aquells empresaris i
responsables d’entitats (agents d’atracció
turístics «a l’ombra») que, coneixedors del
congrés, ens han obert les portes de casa
seva perquè els participants puguin viure
el màxim d’experiències.
Aquesta generositat i proactivitat demostra que, per sort, som molts els que
estem treballant amb il·lusió dia rere dia
en benefici del nostre territori.
Qui agafa el lideratge i suma la gran
quantitat d’esforços individuals i iniciatives perquè el Bages es converteixi i consolidi en un destí en si mateix?

