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Empreses catalanes sota pressió: 
canviar de seu no vol dir fugir

El govern espanyol acaba d’aprovar un decret amb l’ob-
jectiu de facilitar la sortida d’empreses de Catalunya, 
un dels territoris més dinàmics, productius i que paga 
més impostos del país. Vista amb criteris estrictament 
econòmics és una mesura inaudita –grotesca m’atreviria 
a dir– que sembla donar per fet que Catalunya deixarà 
de formar part del seu territori en breu. En realitat s’ha 
d’entendre com una acció més dins l’estratègia política 
contra els partidaris de l’autodeterminació catalana, als 
quals el govern de Madrid tracta de restar suports fomen-
tant la por a la fugida d’empreses –sagnia empresarial, en 
diuen– que suposadament desfermaria la possible inde-
pendència de Catalunya. De moment la realitat s’entesta 
a desmentir aquesta amenaça. A dia d’avui, cap empresa 
catalana ha tancat o traslladat la seva activitat per motius 
polítics. És cert que arran de la inestabilitat política gene-
rada per la celebració del referèndum del 1-O, la reacció 
violenta de l’Estat i la possibilitat de declaració d’una 
DUI, diverses empreses catalanes de pes han anunciat 
el trasllat temporal de les seves seus fora del seu terri-
tori original. Davant la possible alarma –o alegria– que 
aquests anuncis puguin generar cal analitzar la situació 
amb la màxima objectivitat i explicar el significat i l’im-
pacte real d’un canvi de seu social.

Què vol dir que una empresa traslladi la seu soci-

al fora de Catalunya? No es pot confondre el canvi de 
domicili social amb la deslocalització de l’activitat. Són 
dos conceptes que no tenen res a veure malgrat que 
sovint es vulguin barrejar interessadament. El canvi de 
seu social implica –teòricament– el trasllat dels òrgans 
de govern de l’empresa i per tant el centre de decisió, i en 
aquest cas, també canvia la seu fiscal. No implica la pèr-
dua de llocs de treball si no va acompanyada del trasllat 
de tota o una part de l’activitat. Insisteixo: res a veure 
amb les deslocalitzacions típiques de les multinacionals, 
que sí que inclouen tancaments d’empreses i el trasllat de 
les operacions a països amb menors costos laborals.

Com afecta un canvi de seu fiscal la recaptació d’im-

postos de les institucions catalanes? Dels tres grans 
impostos que es paguen a Catalunya (IRPF, IVA i Socie-
tats) la Generalitat no en recapta cap directament, sinó 
que és l’Estat qui li transfereix una part de l’IRPF i de 
l’IVA generats a Catalunya. Les empreses que canviïn la 
seu fiscal deixaran de pagar l’impost de societats des de 
Catalunya, però com que aquest impost el recapta l’Estat 
i no en cedeix ni un euro, el canvi no té cap efecte en les 
finances catalanes. Hi pot haver cert impacte –tot i que 
insignificant– en la recaptació d’impostos menors com 
el que grava actes jurídics documentats i algunes taxes 
municipals.    

Per què han canviat de seu els bancs catalans? Les 
primeres empreses que han anunciat el canvi d’adreça 
han sigut el Banc Sabadell i Caixabank. Això és degut 
al fet que les empreses financeres són molt sensibles a 
la inestabilitat, sigui política, econòmica o de qualsevol 
altra mena. Cap banc –per molt fort que sigui– pot resis-
tir un pànic financer (la retirada massiva dels seus dipò-
sits). Ambdues entitats estan molt implantades a la resta 
d’Espanya. La declaració d’independència podria desfer-
mar una retirada massiva de dipòsits –com a represàlia o 
boicot– que les obligaria a declarar la fallida en no poder 
comptar amb el suport del BCE. El bloqueig dels estalvis 
i el caos econòmic estarien assegurats. Traslladant la seu 
al País Valencià –com han fet totes dues entitats– reduei-
xen la possibilitat que això passi i mantenen la garantia 
de dipòsits de fins a 100.000 euros. El canvi de seu dels 
bancs és una bona notícia tant per als independentistes 
com per als unionistes. Els primers tenen una prova irre-
futable que el poder econòmic veu la independència com 
una possibilitat real i els segons ara poden argumentar 

que l’independentisme genera inestabilitat econòmica 
i canvis de seus socials d’empreses (que no és el mateix 
que fugida d’empreses). A part, ambdós bàndols tenen 
els estalvis més protegits. Tothom content. 

Canviaran de seu més empreses? Sí, especialment 
les grans. Les empreses poden decidir canviar la seu per 
evitar l’impacte de la inestabilitat política –com han fet 
els bancs–, per voluntat dels seus accionistes, per la por 
del boicot dels consumidors espanyols o per la pressió de 
l’Estat, que és un agent amb molt pes econòmic. No ens 
ha de sorprendre que també hagin canviat de seu Abertis 
–concessions d’autopistes– o GasNatural, que fa servir la 
xarxa de distribució elèctrica de Red Eléctrica Española i 
de gas d’Enagas, ambdues societats participades per l’em-
presa estatal SEPI. 

Com els van les coses a les empreses que han can-

viat de seu? Una de les empreses catalanes que darre-
rament ha traslladat la seu fora del Principat ha sigut la 
dietètica Naturhouse, fundada pel fill d’un guàrdia civil 
nascut a Burgos però criat a La Rioja. Sorprenentment, el 
seu fundador no va triar cap d’aquests dos territoris per 
crear la seva empresa. Ho va fer a Catalunya, on va emi-
grar de jove i on segurament ningú li ha regalat res. Amb 
el seu esforç, enginy i el suport d’un bon equip de pro-
fessionals (entenc que la majoria catalans) ha creat una 
empresa multinacional. Fa uns mesos va traslladar la seu 
a Madrid. L’empresa, que cotitza a borsa, no va ni millor 
ni pitjor que abans del canvi de seu, en part perquè ope-
rativament tot segueix igual. El seu accionista majoritari 
no ha tingut tanta sort en algunes de les seves inversions 
fora de Catalunya. Va perdre els 45 milions d’euros que 
tenia invertits al Banc Popular, una empresa que sempre 
havia tingut la seu a Madrid i que ara –un cop perduda la 
seva independència– la té a Santander. Com veieu, canvi-
ar la seu, no és un problema en si mateix però tampoc és 
garantia de res.

Marc Gascón 

Economista 

Parlament de Catalunya. 10 d’octubre. 
A primera hora reporters connectant 
amb els matinals. Prèvies, en diuen. 
D’on venim, on anem. Que si Puigde-
mont, que si Rajoy, que si la UE, que si 
encara no ha parit la burra. Les ràdios 
en ebullició repetint consignes i desi-
deràtums. A migdia comencen a arros-
segar els peus els periodistes de la 
premsa, germans en la crònica i cosins 
en l’anàlisi. Hi ha mil persones més que 
habitualment, gent de fora que ha vin-
gut a tractar d’explicar què coi fem els 
catalans. Això complica molt el dinar. 
Per dos motius: primer, la cantina par-
lamentària està sobrepassada i segon, 
amb el dispositiu de seguretat és més 
fàcil sortir d’Ikea que del Parlament. 

Amb totes les preocupacions vitals 
encarrilades (les fisiològiques no, per-
què es va tancar l’accés als lavabos a 
la planta noble) i amb el cafè escurat 
era el moment d’esperar al president 
Puigdemont, que ens convocava a les 
18h. Que si on és, que si jo l’he vist. 
Periodistes un sobre de l’altre. No soc 
gaire partidari de tractar la qüestió de 
com treballem o no els informadors 
però és que hi ha una mania que no 
suporto. Es diu el “tu com ho veus?”. 
Sembla una pregunta quasi de cortesia. 
Però no. És una manera rèptil d’obtenir 
informació de l’altre. I amb informació 
tens poder, per desinformar sobretot. 

Sempre dic que soc periodista però 
que em considero bona persona. La 
nostra és una feina de la qual millor no 
saber-ne gaire. Diuen que més val no 
saber com es fan ni les saltxitxes ni les 
lleis. Doncs els diaris ni els ho explico. 
Excepte EL 9 NOU, esclar. 

Però ara, sent una mica més seriós i 
recollint la solemnitat del 10-O, puc dir 
que ningú tenia ni idea de per on aniria 
la cosa. Que si Cs demanava anul·lar el 
ple, que si la CUP estava enfadada per-
què no li havien explicat tot, que si el 
PDeCAT es posava dur, que si aquella 
es posava a cridar. Tot això abans de 
les 19h, quan el president sortia del 
grup de JxSí i sonaven els timbres par-
lamentaris. S’havia acabat l’esbarjo. El 
president arrenca, ens fa independents 
uns 45 segons i deixa en suspens (que 
no suspèn) la declaració d’independèn-
cia. Per cert, declaració d’independèn-
cia signada per consellers, diputats al 
Parlament, diputats a Madrid i alcaldes 
compromesos. Fins i tot vallesans com 
Jordi Turull o Jordi Solé. 

Tot va bé. Via eslovena? Doncs aca-
ben de guanyar l’Eurobasket a Sèrbia. 
Bona metàfora. A les 21h Puigdemont 
plegava i ens deixava a tots amb un pam 
de nas. Serem independents i encara hi 
ha qui pregunta: “Tu com ho veus?”.

“Tu com ho veus?”

BÉ I AVANT
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És una manera reptil 
d’obtenir informació  
de l’altre. I amb 
informació tens poder,  
per desinformar sobretot


