Moció per a la modificació de la Llei 27/2014 per a la
simplificació de les obligacions tributàries de les entitats sense ànim
de lucre.
La nova Llei de l’Impost sobre Societats aprovada a finals de novembre (Llei 27/2014,
de 27 de novembre de l’Impost de Societats) ha introduït canvis substancials respecte
la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015, entre les quals hi ha
l’obligatorietat de presentar declaració per part de totes les entitats sense ànim de
lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de veïns,
etc.
A partir d’ara, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb
independència del seu volum- estarà obligada a presentar l’Impost de Societats.
L’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de l’Impost
de Societats per les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres requisits:
a) que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals.
b) que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no
superin 2.000 euros anuals.
c) que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.
Amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a
presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de
tributar, i sigui quin sigui el volum d’ingressos de l’entitat. Això vol dir que, malgrat que
l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran de portar una
comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els
ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.
Si bé d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis
democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan,
però, la nova llei vetlli -i en cap cas suposi- una complicació administrativa i burocràtica
que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats -la gran majoria amb
pocs recursos humans i financers-, les quals principalment es troben dirigides i
gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat
social; la veritat és que l’eliminació d'aquests supòsits d'exempció, no contribueix a la
millora de la gestió, més aviat al contrari, fa cada cop més complexa la promoció de
l’interès general i més difícil l'activitat de les associacions i suposarà que moltes
entitats hauran d’assumir càrregues administratives molt superiors a les actuals,
desproporcionades i costoses, que no es corresponen amb la seva mida ni activitat i
faran cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil la
supervivència de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé
comú de la nostra societat.
Castelldefels té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció social i
cívica i la majoria d’aquestes entitats tenen una implantació local, amb una mínima
infraestructura tècnica i de caràcter voluntari i que els seus ingressos es corresponen a
les quotes dels associats, petits donatius, si és el cas, i puntuals subvencions
públiques.

Son entitats imprescindibles en la construcció de comunitat, i esdevenen un nivell
insubstituïble en la dinamització de la societat civil, l’articulació d’estructures al servei
de la comunitat i primer nivell de participació activa de la ciutadania en els quefers de
la ciutat. En moltes ocasions, algunes d’elles, han estat referents en els dispositius de
lluita contra la precarietat, l’atur o la pèrdua de drets bàsics (roba, aliments, energies,
habitatge...)
Des d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar a aquestes entitats petites i
amb pocs recursos a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament per
exercir un major control sobre elles.
La nova llei impulsada pel Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit
associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local un especial incidència
pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma
voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen
esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural i esportiu. La
nova Llei imposa noves obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la gestió
del dia a dia, dificultant una vegada més la tasca del món associatiu i del tercer sector,
que en el cas de Catalunya ha estat clau en la història del seu progrés.
En aquest sentit, catorze federacions i plataformes d'associacions, representatives de
diferents àmbits i que aglutinen la major part de l'associacionisme de Catalunya, han
elaborat un posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la Llei 27/2014
que tracta les associacions de forma anàloga amb una societat mercantil. De la
mateixa manera que ho han fet entitats d’àmbit local com la Federació Coordinadora de
les Associacions de Mares i Pares d'alumnes dels Centres Educatius de Castelldefels
traslladant el seu rebuig a les esmentades reformes fiscals.
Per tots aquest motius i antecedents es proposa al Ple els següents acords.
ACORDS
Primer.- Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i
associacions que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre
Societats davant d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de
comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb una societat mercantil.
Segon.- Instar al Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per
tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de
lucre i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’Impost
sobre Societats.
Tercer.- Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin
al Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què
es reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social,
integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i
participativa, que respongui a la realitat social i econòmica de les entitats socials sense
ànim de lucre.

Quart.- Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i
seguretat jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan
vagin acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió
d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers.
Cinquè.- Donar suport, acompanyament i assessorament a les associacions i entitats
sense ànim de lucre de Castelldefels per a la presentació de les declaracions
tributàries, mentre no es modifiqui la Llei de l’Impost sobre Societats.
Sisè.- Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen
totes les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència
econòmica, i sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius,
així com la gran tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres
conciutadans.
Setè.- Notificar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups
parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i al
Parlament de Catalunya, així com a les entitats municipalistes (FMC, ACM i FEMP) i a
les associacions i entitats sense ànim de lucre de Castelldefels.
Castelldefels, 23 de febrer de 2015

