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L’empresa davant
la crisi actual

Cal anticipar-nos als problemes per tal de
poder trobar la solució el més ràpid possible i
tenir possibilitats de recuperació. Per això és
necessari: crear un informe econòmic, tenir
una bona planificació financera i prendre les
decisions adequades. (pàgina 3)

Directrius del
Pla de Control Tributari
pel 2009
Es detallen diverses àrees de risc
on la inspecció fiscal concentrarà les
seves actuacions. (pàgina 4)

Deduïbilitat a l’Impost sobre
societats de les retribucions
satisfetes als administradors
La Direcció General de Tributs aclareix les

possibles confusions generades arrel de la publicació
de dues se tènties dictades a novembre de 2008. (pàgina 6)

Què fem amb les lletres i pagarés impagats?

Fase prèvia a l’impagament: sabem que el pagaré no s’atendrà,
com actuar un cop tenim el pagaré impagat, execució del pagaré i
renovació de pagarés. (pàgina 5)
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Editorial
Actualitza’t en 1 minut: l'IVA per l'exercici 2009
A partir de gener del 2009 totes les empreses que hagin de presentar l'Impost de Societats, l'I.V.A., o l'I.G.I.C. (Impost General Indirecte Canari) per
mitjà telemàtic, estaran obligades a remetre per via telemàtica els llibres de registre de factures emeses i rebudes, així com el de les operacions
intracomunitàries i el de béns d'inversió. És obvi que aquestes empreses hauran d'adaptar els seus sistemes informàtics per poder enviar l'esmetada
informació en el format que Hisenda especifiqui.
Aquesta obligació es contempla en el RD 1065/2007 de 27 de juliol; el que passa és que encara no s'ha posat en marxa degut a la gran complexitat
que això suposa, però tots els indicis indiquen que al 2009 serà obligatori per a les empreses esmentades anteriorment. Resulta evident que l'IVA és
un dels impostos sobre el que la Inspecció d'hisenda té fixada la seva atenció.

LOREM IPSUM
Gerent Grup Gestió Girona
lipsum@gestiogirona.cat

Classificació d’empreses.
Expedient de Classificació
Per contractar amb les Administracions
Públiques l’execució de contractes d’obres
o serveis a partir d’un cert pressupost.
A la vista de l’actual situació econòmica i de les dificultats, tant
econòmiques com laborals, que tenen les empreses per subsistir
(principalment les constructores i algunes de serveis), existeix la
possibilitat de la consecució de la classificació empresarial, a efectes
de poder concórrer a licitacions del sector públic.
Per poder accedir a aquestes licitacions del sector públic, s’ha de
tenir (en molts casos) la classificació empresarial. Aquesta classificació
és un requisit de capacitat que han d’acreditar les empreses als
procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius.
Per contractar amb les Administracions Públiques l’execució de
contractes d’obres o serveis a partir d’un cert pressupost, serà requisit
indispensable que l’empresa hagi obtingut prèviament la corresponent
classificació.
L’Administració General de l’Estat i les Comunitats Autònomes són
competents per atorgar la Classificació Empresarial. Els criteris i les
regles utilitzats per fer la classificació administrativa de les empreses
són idèntics tant per l’administració estatal com per l’autònoma.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
Lorem Ipsum
lipsum@gestiogirona.cat

Les empreses classificades per la comissió de Classificació Empresarial
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat
de Catalunya són inscrites a un registre on s’anota el nom de l’empresa i
la classificació atorgada, que varia en funció de l’activitat, la capacitat
econòmica i l’experiència en obres o servies que tingui l’empresa.
La Classificació Empresarial consisteix en la determinació que fa
l’Administració, mitjançant òrgans especialitzats, de la solvència
econòmica i tècnica de les empreses licitadores en els contractes
administratius d’obres o de serveis. L’acord de classificació econòmica
es indefinit, amb les revisions pertinents, anualment es revisarà el
manteniment de la solvència econòmica i financera, i cada 3 anys, el
de la solvència tècnica i professional.
El fet de disposar de la classificació empresarial obre noves expectatives
laborals a moltes empreses i en èpoques com l’actual no està de més
de poder estar inscrit al registre d’empreses licitadores, per la possibilitat
de poder concórrer a les obres o serveis de les Administracions
Públiques.
GESTIO GIRONA, SL mitjançant el Departament de Gestoria pot oferir
la informació adequada a cada empresa sobre la Classificació
Empresarial, i en cas necessari realitzar la tramitació pertinent fins a
l’obtenció d’aquesta Classificació. //
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L’empresa davant
la crisi actual
Cal anticipar-nos als problemes per tal de poder trobar
la solució el més ràpid possible i tenir possibilitats
de recuperació. Per això és necessari: crear un
informe econòmic, tenir una bona planificació
financera i prendre les decisions adequades.
Malgrat que l’actual crisi, al nostre entendre , supera en magnitud
qualsevol de les que hi ha hagut en les darreres dècades; la nostra
experiència en l’assessorament d’empreses fa que certes consideracions
que sovint fem, segueixin sent vàlides en els moments actuals.
En primer lloc cal identificar els problemes, i si fos possible, anticipar-noshi. Saber quins “mals tenim” és vital per poder buscar i trobar els remeis.
Per això, és del tot necessari tenir una informació fiable, i mitjançant
un estudi i anàlisi de la mateixa poder trobar aquestes solucions. En
definitiva, la nostra primera proposta consisteix en elaborar un informe
econòmic de la situació actual de l’empresa.
En segon lloc, una vegada identificats els problemes i coneixent la
situació econòmica de l’empresa, cal realitzar una bona planificació
financera. Es a dir, de tots és sabut que no necessàriament es compleix
que:

Ingressos - Despeses
=
Cobraments - Pagaments

Per tant, hem de tenir clars els desequilibris que es poden produir, de
forma que podem tenir beneficis i simultàniament tenir problemes de
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CONTROL FINANCER
Lorem Ipsum
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liquidesa, i a la inversa, podem tenir moments en que hi ha sobrants de
tresoreria, i en canvi, tenir resultats negatius en el compte de pèrdues
i guanys Aquesta planificació financera no s’ha de limitar al moment
actual, sinó que cal projectar-la en un horitzó de diversos períodes, de
forma que veurem les possibles deficiències que podem tenir, ara i en
un futur immediat.
Confeccionats aquests dos estudis, el que cal és prendre les decisions
necessàries per tal de poder concretar-los, és a dir, implementar amb
els mitjans humans i materials necessaris aquest projecte, per tal que
ens condueixi a l’èxit, i aquest no és res més que l’assoliment dels
objectius empresarials. Ara bé, aquesta presa de decisions ha d’anar
acompanyada d’un exercici d’imaginació, on es tinguin en compte
diversos escenaris per on es pot moure l’economia.
La conclusió que arribem, no ara sinó en el decurs dels anys, és que
cal anticipar-nos als problemes per tal de poder trobar la solució el més
ràpid possible, i per això és necessari:

Identificació problemes
(informe econòmic)
+
Planificació problemes
+
Presa de decisions
———————————
Possibilitats recuperació

Com sempre, els nostres professionals estan al vostre servei per podervos ajudar en la realització i elaboració d’aquests estudis, i així mitigar
en la mesura que sigui possible els mals aires que corren en aquests
moments.//
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Directrius del pla de
control tributari pel 2009
S’inicien noves línees d’actuació que es centraran en
assegurar que les transmissions patrimonials d’immobles,
especialment vivendes, es realitzin a preus de mercat i
en la comprovació sobre aquells obligats tributaris
El darrer 30 de gener el BOE va publicar la resolució de la Direcció
General de l’Agència Tributaria sobre les Directrius del Pla de Control
Tributari per l’exercici 2009, en el que es detallen diverses àrees de risc
on la inspecció fiscal concentrarà les seves actuacions.
A nivell internacional centraran els esforços en controlar el blanqueig
de capitals, a través de paradisos fiscals i de les operacions entre
societats d’un mateix grup, amb la finalitat de transferir rendes a
territoris amb una tributació inferior a l’espanyola. A les operacions de
comerç exterior es controlaran les ajudes comunitàries a l’exportació

Llibertat d’amortització amb
manteniment d’ocupació
Totes les empreses que compleixin aquests requisits
podran aplicar la llibertat d’amortització
Aquesta nova mesura pretén fomentar l’activitat empresarial. Els
requisits per acollir-se als incentius de la mesura són els següents:
1.-Realitzar inversió a elements nous d’immobilitzat afectes a l’activitat
econòmica de la societat i adquirits en els exercicis 2009 i 2010.
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de productes agrícoles, així com la importació de productes que es
beneficien d’exempcions d’IVA o altres impostos interiors.
A nivell nacional es controlaran les operacions específiques de les
entitats que tributin al règim de consolidació fiscal, les sol·licituds de
devolució mensual de l’IVA i els moviments efectius a través de les
operacions realitzades entre el 2004 i el 2007 en les que s’hagin utilitzat
bitllets d’alta denominació (500 euros). Es mantenen les actuacions
de detecció d’emissors i receptors de factures falses. S’inicien noves
línees d’actuació que es centraran en assegurar que les transmissions
patrimonials d’immobles, especialment vivendes, es realitzin a preus de
mercat i en la comprovació sobre aquells obligats tributaris, bàsicament
les activitats professionals, que presenten una capacitat econòmica
elevada que no es correspon amb els nivells de rendiment declarats. //

ACTUALITAT EMPRESARIAL
Lorem Ipsum
lipsum@gestiogirona.cat
2.- La plantilla mitja dels 24 mesos següents a l’inici del període en el
que els béns entrin en funcionament hauran de mantenir els mateixos
nivells que els 12 mesos anteriors.
3.- La mesura no estableix cap límit quantitatiu a la llibertat d’amortització.
Totes les empreses que compleixin aquests requisits podran aplicar la
llibertat d’amortització, no es necessari que siguin de reduïda dimensió.
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La pregunta del client
Què fem amb les lletres i pagarés impagats?
El pagaré, i en menor mesura la lletra, son dels instruments
més utilitzats per les empreses a l'hora de procedir al pagament
diferit de les seves obligacions. Son molts els avantatges d’aquest
sistema de pagament, però potser no és tan avantatjós a l’hora
de tenir en compte que és també un sistema de cobrament,
i que la nostra empresa
potser la tenidora de l’efecte.
En condicions normals (acompliment del venciment) és un sistema
perfecte per documentar un pagament. Però què passa si el pagaré
no s’atén al seu venciment? Quina ha de ser la nostra reacció?

Fase prèvia a l'impagament: sabem
Que el pagaré no s'atendrà
És una situació típica, en la que el signant de l'efecte ens demana
que no el passem a cobrament perquè serà desatès, o davant la
desatenció de diverses obligacions de pagament anteriors, decidim
no augmentar més les despeses i no el presentem al cobrament, i per
tant no es fa constar l'impagament pel banc.
Cal destacar que és requisit indispensable per a l'exercici de les
accions canviaries dels pagarés i lletres que aquests s'hagin presentat
al cobrament. El termini per a la presentació al cobrament del efecte
és de dos dies hàbils des del venciment. En cas que no es presenti al
cobrament en el termini indicat, la lletra o pagaré perdem les accions
canviàries. És a dir, que no podrem dirigir-nos canviàriament contra
cap dels endossants, el lliurador de la lletra (si és diferent de
l'acceptant) i demés obligats, però encara conservarem l'acció
directa contra el signant, acceptant i els seus avalistes,
durant tres anys des del venciment, sempre i quan presentem
a cobrament l'efecte.
El termini de prescripció de l’operació que és causa del pagaré
dependrà del tipus d’operació de què es tracti, i oscil·larà entre 1 i
15 anys.

SERVEIS JURÍDICS
Lorem Ipsum
lipsum@gestiogirona.cat

no és endossatari, no podrà executar-nos pel pagaré i ens hauria
de retornar l'efecte, per tal que poguéssim exercitar les accions
canviàries oportunes.
Si el pagaré no el tenim descomptat, el pas següent és la
execució del pagaré.

Execució del pagaré
La execució de pagarés, lletres i xecs, es regula per un procediment
especial denominat "Canviari". Aquest procediment, més enllà dels
tecnicismes, suposa una reducció teòrica dels terminis processals i
implica la possibilitat de procedir de forma immediata a l'embargament
de béns i drets del deutor si aquest no atén el requeriment de pagament
que li realitzi el Jutjat.
Els terminis d’oposició del deutor s’escurcen (a DEU dies) i en qualsevol
cas, en aquest termini breu passem ja a la fase d'execució, això és
d’embargament i subhasta de béns del deutor per satisfer la reclamació
del principal degut, dels interessos, de les despeses bancàries que
comporti el pagaré i de les costes judicials.
En molts supòsits, però, sabem que la execució del pagaré serà
infructuosa, atès que el deutor no té béns per fer-hi front, i per tant el
plantejament és si paga la pena iniciar un procediment judicial del
qual no en podrem recuperar els costos.
En aquest supòsit el més recomanable és acudir amb el pagaré al
procediment monitori, que implica una major lentitud en els tràmits,
però a un cost molt ajustat. Un cop s'obtingui la interlocutòria i entrem a
la fase executiva, el deute no prescriurà mai, i per tant podem quedar
a l'espera d'una possible milloria en la salut econòmica del deutor per
executar el deute més tard.

Renovació de pagarés
Un cop tenim el pagaré impagat
Cal diferenciar dos supòsits entre si hem o no descomptat
el pagaré abans del venciment.
En el primer cas, el què hem de fer ve regulat per a la pòlissa de
descompte que tinguem concertada. Si el que tenim pactat amb
el banc és que l'efecte descomptat sigui endossat, l’habitual és que
els bancs retinguin el pagaré en tant no es cobreixi l'impagat, i si no
cobrim nosaltres l'import del descobert, el banc pot executar-nos
com a endossants del pagaré. Per contra si no hi ha endós, el banc
és només tenidor físic de l’efecte, en aquest cas, atès que el banc

Sol ser una pràctica habitual que els clients ens demanin una renovació
dels pagarés que no poden atendre.
Cal pensar que una renovació constitueix una novació de les
condicions de pagament concertades amb el signant, i que un cop
renovat el pagaré no podrem exigir el pagament de les obligacions
antigues, atès que hi renunciem.
En cas que hi hagi avalistes, aquests han de consentir expressament
la renovació, ja que en cas contrari, queden alliberats.
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Deduïbilitat a l’impost sobre societats de
les retribucions satisfetes als administradors
La Direcció General de Tributs aclareix
possibles confusions
La tradicional deduïbilitat de les retribucions satisfetes als administradors
de les societats mercantils, havia estat posada en dubte recentment
arrel de la publicació, amb data 13 de novembre de 2008, de
dues sentències dictades pel Tribunal Suprem on es condicionava
l’esmentada deduïbilitat al compliment d’una sèrie de requisits de caire
mercantil, com ara que els estatuts de la societat, a més de reconèixer
explícitament el caràcter retribuït del càrrec d’administrador, fixessin
també el sistema retributiu concret aplicable, i la seva quantificació,
tant en el cas de les retribucions fixes com de les variables.
Atès aquest aparent canvi de criteri i les seves conseqüències, la
Direcció General de Tributs, va emetre amb data 12 de març de 2009, i
data de sortida 17 de març de 2009, un informe que comenta i matisa
els efectes de les esmentades sentències. Els arguments de la DGT han
estat els següents: la llei que estava vigent a la data en que es varen
devengar les retribucions objecte de les esmentades
sentències era la Llei 61/1978, que recollia un criteri diferent al
de l’actual Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats (en
endavant TRLIS), respecte a la deduïbilitat fiscal de les despeses.
Concretament, i a diferencia del TRLIS, que no incorpora cap criteri
específic diferent del de la normativa comptable, (comptabilització
i reconeixement comptable com a tal, i correlació amb l’obtenció
d’ingressos), la Llei 61/1978 requeria que una despesa comptable,
per tenir la consideració de fiscalment deduïble, havia de tenir la
qualitat “d’obligatòria o necessària”, que traslladat a les retribucions

Noves mesures del Govern
per impulsar l’activitat

GESTIÓ LABORAL
Lorem Ipsum
lipsum@gestiogirona.cat

dels administradors, implicava el compliment dels requisits estatutaris
comentats anteriorment.
Per tant, l’objectiu de la Direcció General de Tributs amb aquest informe
ha estat aclarir qualsevol mena de polèmica en referència a aquesta
qüesti., confirmant la deduïbilitat de les retribucions satisfetes, tinguent
en compte l’actual TRLIS, subjecte a les condicions següents, que no
suposen cap mena de novetat al respecte:
a) El caràcter retribuït del càrrec d’administrador (sense més
especificació) s’ha de fer constar als estatuts de la societat.
b) La despesa ha d’estar registrada comptablement com a tal.
c) No ha de constituir una liberalitat, és a dir, aquesta contraprestació ha
de correspondre’s amb una prestació efectiva de serveis a la societat
pagadora.

El recent informe de la Direcció General Tributs
significa la confirmació de la deduïbilitat fiscal
de les retribucions als administradors

Aquest informe servirà per tranquil ·litzar als socis i directius de totes
aquelles societats mercantils que retribueixen als seus administradors,
en la mesura en que podran continuar comptant amb el caràcter
deduïble d’aquestes despeses en la seva planificació fiscal, sense
que per això quedin alterades, d’una banda, les obligacions de
documentació inherents al caràcter vinculat d’aquesta operació, i
d’altra, els requisits establerts per la normativa mercantil i laboral.//
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• El tipus d’interès de demora que aplica hisenda als aplaçaments es
redueix del 7% al 5%.

temps ranscorregut entre l’ impagament i el pagament per part de
l’estat de la quantitat avalada.

• L’ interès legal del diner es redueix a un 4% fins a 31/12/2009.

• El Consorci de Compensació d’assegurances, assumirà un mínim del
5% de les pòlisses d’assegurances d’aquelles empreses que subscriguin
pòlisses per les operacions comercials que fan a crèdit.

• Si es produís un fallida en alguna emissió de les entitats financeres
avalades per l’Estat, l’ inversor cobrarà una compensació durant el
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Espai comercial
Programa nova empresa
T'ajudem a fer crèixer el teu projecte mitjançant un programa
d'acompanyament per la creació i gestió de noves empreses:
• Línia emprenedors
• Creació noves empresa

Si desitja obtenir més informació, pot contactar amb
nosaltres a través de qualsevol de les nostres oficines:

• Assessorament gratuït selecció societat més adient
• Quota reduïda al 1er any
• Recerca de línees de Finançament: ICO, Avanza,...

L’agenda
Primavera 2009

Destaquem...
Nova delegació a Roses

per confirmar la seva assistència, posi's en

L’acte d’inauguració va tenir lloc el passat

contacte a: agenda@gestiogirona.cat

divendres a la nova oficina de l’Avinguda Jaume I, 25.

16/03/2009 - Programa emprenedors

La posada en marxa de la delegació de Roses, s’afegeix a la
delegació que el Grup Gestió Girona ja te a Figueres per oferir el millor
servei d’assessorament a totes les empreses de l’Alt Empordà. L’acte
d’inauguració va tenir lloc el passat divendres a la nova oficina de
l’Avinguda Jaume I, 25.
Varen ser-hi presents per part de Grup Gestió Girona, els seus socis,
Narcís Darné i Josep Carreras, la gerent del Grup i el seu equip directiu,
així com els directors de les oficines de Figueres i Roses que ens varen
explicar els principals reptes de les empreses de la nostra demarcació
i com un assessorament integral cobreix una necessitat que no estava
coberta fins ara a la nostra població.
A l’acte varen assistir-hi representans dels sectors socials, polítics i
econòmics del municipi.

20/04/2009 - Jornades per combatre la crisi
03/05/2009 - Xerrada sobre lletres i pagarés impagats
16/03/2009 - Programa emprenedors
20/04/2009 - Jornades per combatre la crisi
03/05/2009 - Xerrada sobre lletres i pagarés impagats
16/03/2009 - Programa emprenedors

ARA TAMBÉ POT SOL·LICITAR REBRE AQUESTA CIRCULAR
PER CORREU ELECTRÒNIC A LA NOSTRA PÀGINA WEB:

www.gestiogirona.cat

