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El passat dissabte dia 22 de març, el diari La
Grada publicava una interessant entrevista
amb el Vicepresident i cap de l'àrea
econòmica José Luis Morlanes, en la que em
va deixar desconcertat. No era el primer cop
que em passa, ja va succeir en una altre
entrevista al mateix mitjà el dia 6 de juliol de
2013.
A l'entrevista de l'estiu de l'any anterior,
Morlanes afirmava que per quadrar els
comptes d'aquesta temporada calia traspassar
jugadors per valor de 4 milions i la següent per
3 milions, les posteriors temporades no calia
vendre per quadrar els comptes.
Com sabran al mes d'octubre es va dur a
terme la Junta General d'Accionistes. En la
memòria (si no la tenen la poden trobar a la
biblioteca del nostre lloc web) es podia trobar
un resum de les previsions de ingressos i
despeses de les properes temporades, per
simplificar només incloc les previsions
d'ingressos per traspassos de jugadors i el

resultat de l'exercici.

Així d'entrada ja em va desconcertar fer
projeccions a llarg termini, i que consti que em
sembla be fer-les, però sempre amb molta
cautela i prudència, perquè ningú ens pot
assegurar que la temporada 2015/16
l'Espanyol la jugui a primera divisió. En teoria i
pels ingressos que te, l'Espanyol hauria de
quedar en una forquilla entre el vuitè i el
dotzè, però la practica pot ser molt diferent, i
exemples hi ha hagut molts. I perquè la venda
de jugadors, tret que algú pagui la clàusula,
depèn de que totes les parts arribin a un acord
i es difícil de preveure si s'assolirà la quantitat
projectada, ja que depèn de diversos factors,
alguns dels quals escapen del control del
club, com ara la situació econòmica general,
només cal recordar les elevades quantitats
que qualsevol equip pagava per un jugador
amb un rendiment per dir-ho suament discret,
abans de l'esclat de la crisi.
Un altre aspecte pel que em va desconcertar
era per l'elevadíssim deute de l'Espanyol, que
només a un any vista es de 73,38 milions (en
honor a la veritat s'ha d'assenyalar que un any
abans era de 107,03, punt a favor pel Sr.
Morlanes). El problema no és només l'enorme
deute en relació als ingressos ordinaris (50,13
milions) sinó a qui deus i en quins terminis, ja
que no és el mateix deure diners a un
proveïdor que a l'hisenda pública, i tal com
assenyala el Sr. Morlanes, (aquest cop sí) a
l'entrevista del darrer dissabte el calendari de
pagaments amb hisenda no es assumible, pel
que es podria entrar en concurs.
El calendari per pagar 44,29 milions dels
49,52 milions que es deu a l'hisènda publica, i
que es va acordar l'11 de febrer de 2013 es de
1,97 milions aquesta temporada, 6,62 la
propera, 10,13 la següent, 16,25 milions a la
temporada 2016/17 i 9,28 milions a la
2017/18.
Un altre deute a pagar sí o sí es el del crèdit
sindicat, que els propers cinc anys són
quantitats d'entre 2,14 i 2,23 milions.
Pel que respecta a altres préstecs, les
properes 5 temporades s'han de pagar 1 milió
per temporada, tret d'aquesta (2,51) i la
2015/16 (12,05).
Tampoc vull deixar-me l'acord per refinançar el
deute vençut amb la UTE signat el 11 de

febrer de 2013 pel que aquesta temporada
s'ha de pagar 1,39 milions, 1,50 les següents
dues temporades, 2,28 la temporada 2016/17 i
per la 2017/18 2,29 milions.
Jo no sé a vostès, però a mi que em diguin
que la temporada 2015/16 no caldrà vendre
jugadors per quadrar els comptes quan només
amb les dades que he exposat hi ha
compromisos de pagament per 25,87 em
desconcerta, més quan no tenim cap garantia
de que hisenda s'avingui a renegociar els
terminis, ni si seguirem jugant en primera
divisió ni com serà el nou contracte de
televisió que establirà la nova llei de l'esport
professional, llei que des del darrer any de
Zapatero a la Moncloa se'ns diu que és
imminent la seva arribada al Consell de
Ministres. Es cert que aquest cop ho va
supeditar a arribar a un nou acord amb
hisenda a 10 anys, però encara que així sigui i
si posem per cas que el pagament fos igual
en aquests deu anys a raó de 4,42 milions per
any (44,29 M / 10 anys) a mi em surt 20,16
milions i em continua semblant molt
agosarada la seva previsió.
Un altre aspecte que em va desconcertar va
ser la seva queixa de la poca predisposició
d'hisenda a renegociar uns nous terminis.
Siguem clars, el tracte que han rebut
d'hisenda tots els clubs de futbol espanyols
ha sigut de total privilegi si ho comparem amb
la duresa que han rebut els autònoms i els
petits empresaris per part de l'agència
tributaria.
Continuo, el tema dels deutes amb hisenda no
és nou, la part principal del deute arrenca el
1997 i a l'any 2000 cau una altre i pal de
l'agència tributària, i des d'aleshores fins el
2013 en que el Tribunal Suprem va desestimar
els recursos de l'Espanyol, han passat 16
anys en que el Consell d'Administració ha
gastat més del que ha ingressat, i fins i tot en
algunes ocasions ha arribat a deixar de pagar
hisenda per atendre a altres pagaments, pel
que jo almenys, no puc culpar a hisenda de
manca de comprensió cap a nosaltres ni a
tots els equips en general.
Li desitjo molta sort al Sr. Morlanes quan
negocii amb hisenda, que li farà falta, alhora
que si considera que li podem fer cap servei,
l'APMAE farà tot el que pugui, malgrat que no
tenim el que més falta fa en aquestes
situacions, diners.
No ho tindrà gens fàcil, en aquests temps on
6 milions de treballadors estan aturats i hi ha
hagut fortíssimes retallades en àmbits con
l'educació, la salut o a la dependència, crear

un precedent d'allargar els terminis sembla
poc probable, a més Brussel•les esta molt a
sobre pel que fa al tracte de favor que
dispensen les administracions publiques
espanyoles als clubs de futbol i a l'Espanyol
ja no li queda res per oferir com a garantia de
pagament, es més, te la ciutat esportiva
embargada per l'Estat per 8,67 milions
d'euros. Tampoc és que el fet de que el Sr.
Morlanes es trobi imputat per un delicte
societari ajudi gaire.
El darrer desconcert, el Sr. Morlanes es
queixava de que els equips que han entrat en
concurs de creditors gaudeixen de millors
condicions per fer front als seus deutes que
no pas l'Espanyol. Aleshores em pregunto, per
què no demanem l'entrada en concurs? Era
una pregunta retòrica, doncs tothom sap la
resposta.
Ferran Marín
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