
MOCIÓ  QUE  PRESENTA  LA  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  (CUP)  PER
REBUTJAR LA DARRERA REFORMA FISCAL DEL GOVERN ESPANYOL SEGONS
LA QUAL TOTES LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE HAURAN DE LIQUIDAR
L'IMPOST DE SOCIETATS A PARTIR DE L'1 DE GENER

El Govern espanyol,  en data 27 de novembre del  2014 va aprovar  la Reforma Fiscal
mitjançant  Llei  27/2014,  segons la  qual  totes  les  entitats,  sense excepció,  hauran de
presentar l'Impost de Societats a partir de l'1 de gener del 2015.

Aquesta nova Reforma Fiscal implica que totes les entitats no lucratives hauran de fer la
declaració de l'Impost de Societats.

L'Impost  de  Societats  és  un impost  que grava les  rendes obtingudes per  les  entitats
jurídiques, com ho són les societats, associacions i fundacions. En concret, el que tributa
per aquest impost són els beneficis obtinguts per les empreses o entitats, resultants de la
diferència  entre  tots  els  seus  ingressos  i  totes  les  despeses.  De  la  diferència  entre
aquests, obtindrà el resultat comptable, que pot ser un benefici o una pèrdua.

Tot i així, amb la reforma que ara s'ha aprovat, a partir d’aquest gener de 2015, s’eliminen
les exempcions a les quals s’acollien les entitats sense ànim de lucre i que possibilitava
que quedessin exemptes d’aquesta obligació.

A partir  d’ara,  qualsevol  entitat  -encara  que no realitzi  cap activitat  econòmica i  amb
independència  del  seu  volum-  estarà  obligada  a  presentar  declaració  de  l’Impost  de
Societats. 

Fins ara, les entitats parcialment exemptes no estaven obligades a presentar l’Impost de
Societats si no feien activitat econòmica i complien els següents requisits: que els seus
ingressos no superessin els 100.000 euros anuals; que els seus ingressos sotmesos a
retenció no superessin els 2.000 euros anuals i que les rendes no exemptes obtingudes
estiguessin sotmeses a retenció.

Ara, aquesta reforma fiscal obliga a totes les entitats a portar una comptabilitat de partida
doble a fi de poder identificar adequadament els seus ingressos i despeses corresponents
a rendes exemptes i no exemptes.

Quan parlem d’entitats sense ànim de lucre, estem parlant d’entitats com associacions de
mares i  pares,  associacions de dones,  entitats  de  joves (de joves amb ganes de fer
coses), colles de geganters o diables (que surten puntualment per festes majors o altres
festivitats), associacions de voluntaris (on persones es troben i participen de l'entorn o per
millorar  alguna  situació),  entitats  culturals  (per  promoure  l'art  o  altres  disciplines),
comunitats i associacions de veïns, bancs del temps, entitats esportives, esplais... Entitats
adscrites a l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu... Agrupacions de persones amb moltes
ganes de fer coses per la seva comunitat, amb moltes hores dedicades a la preparació de
les activitats i que fan que el dia a dia de moltes altres persones sigui una mica millor.

Com, aquestes entitats, han de presentar l'impost de societats i portar una comptabilitat
per partida doble? Com persones que mai han portat una comptabilitat ara hauran de
presentar l'impost sobre societats? Potser hauran de pagar els serveis d’especialistes,
quan moltes no tenen pressupostos anuals superiors als 3.000 euros? 

L’Impost  de  Societats  a  les  entitats  significa  imposar  càrregues  administratives
desproporcionades,  que  de cap manera  responen ni  a  l’activitat  ni  a  la  grandària  de
l’entitat. Comporta una càrrega burocràtica que dificultarà la seva tasca diària.



Significa  complicar  l’activitat  de  moltes  persones  autoorganitzades  amb  una  finalitat
col·lectiva, la majoria d’implantació a nivell local i amb una mínima infraestructura i amb un
funcionament voluntari i altruista.

L’autèntic benefici d’aquestes entitats i associacions no és cap altre que el benefici que
reverteix a tota la societat per la seva existència.

Si tenen ingressos, són quotes dels socis, petites aportacions i/o subvencions públiques.
La finalitat d’aquestes entitats no és el màxim benefici econòmic, sinó donar un servei al
col·lectiu. I sovint, substitueixen tasques que hauria de fer l’administració (és el cas dels
voluntaris, per exemple).

Quina  justificació  hi  ha  darrera  d’aquesta  nova  normativa?  Simplificar  la  feina  del
legislador?  Desconeixement del tercer sector de microentitats? Vocació del govern de
controlar-ho tot? Engrossir el sector públic amb inspectors que vigilin les entitats? O pel
contrari, es coneix el sector i no s’està d’acord amb els moviments associatius i algú se’ls
vol carregar?

Darrere d'aquestes reformes legals, a més del control creixent -personal i col·lectiu- que
any rere any s’està imposant a tots nivells, hi ha dues intencions clares del poder estatal:

La primera és la voluntat de fer créixer alguns punts el PIB amb la inclusió de l'activitat
econòmica de les entitats al sistema de càlcul, com ja van fer incorporant-hi la prostitució,
el tràfic de drogues i el contraban. Aquest increment fictici del PIB alimenta la il·lusió de la
sortida de la crisi i millora la posició de l'Estat a Europa.
La segona és l'intent d'afeblir al màxim el teixit social amb l'augment de la pressió sobre
les entitats. Cal tenir present que el teixit social català és decididament contrari al poder
dominant a l'Estat i és la base del procés cap a l'alliberament nacional que estem vivint.

Els Països Catalans tenen un ric teixit associatiu i de voluntariat i Figueres n’és una bona
mostra. Cal facilitar les coses perquè aquest teixit es consolidi cada vegada més, i amb
mesures  com aquestes,  imposades  des  del  govern  espanyol,  el  que  es  busca  és:  o
l'anorreament d'aquest teixit  associatiu; o entitats vivint  fora de la legalitat i  no podent
optar a subvencions públiques; o reconvertir el sector en agrupacions de persones, sense
figura jurídica, per seguir fent el que feien abans. 

Les lleis han d’estar al  servei  dels ciutadans, i  no pas a la inversa; la normativa s’ha
d’adaptar a la realitat.

Les entitats tenen altra feina a fer que presentar impostos de societats. La Llei d'aquest
impost  té 159 pàgines.  El  model  200,  per  liquidar  aquest  impost,  no és especialment
senzill, té fins a 315 requadres de dades. Es tracta igual empreses amb pressupostos
milionaris, i importants beneficis, que entitats amb pressupostos ridículs, i sense cap ànim
de lucre. Alguna cosa no s'està fent bé. 

Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular de Figueres proposa al Ple l’adopció
dels següents

ACORDS:

Primer.- Rebutjar la Reforma Fiscal del 27 de novembre del 2014, Llei 27/2014, segons la
qual totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar l'Impost de Societats.

Segon.- Reclamar al Govern espanyol  i  a la Generalitat de Catalunya que les entitats
sense  ànim  de  lucre  continuïn  exemptes  de  la  Declaració  de  l'Impost  de  Societats,
modificant en allò que s'escau l'actual llei 27/2014.



Tercer.- Instar  al  Govern  de  Catalunya  i  al  Parlament  de  Catalunya  a  defensar  els
interessos de les entitats del tercer sector, entitats sense ànim de lucre, cridant si fa falta a
desobeir al Govern espanyol i a no complir aquesta llei.

Quart.- Facilitar  a les entitats de Figueres el  suport  informàtic necessari  per portar  la
comptabilitat i per presentar, si és el cas, la documentació per mitjà de la signatura elec-
trònica d'un col·laborador autoritzat.

Cinquè.-  Cobrir els costos de les possibles assegurances dels voluntaris que col·laborin
en les tasques de les entitats.

Sisè.- Donar el suport econòmic o material necessari en cas que Hisenda intentés sancio-
nar alguna entitat veïnal per l'aplicació d'algun dels criteris esmentats.

Setè.- Donar suport econòmic o material a les entitats de Figueres que decideixin exercir
la insubmissió fiscal, amb una justificació clara de ser un exercici legitimat per la seva
oposició a la reforma fiscal de 27 de novembre de 2014, mitjançant la llei 27/2014.

Vuitè.-  Comunicar  aquests  acords  a  totes  les  entitats  de  Figueres; al  Govern  de  la
Generalitat  de  Catalunya;  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,  del
Congrés  dels  Diputats  i  del  Senat;  al  Govern  espanyol;  al  Síndic  de  Greuges;  i  a
l’Associació  Catalana  de  Municipis,  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  a
l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  perquè  es  faci  arribar  al  conjunt  de
municipis de Catalunya i es puguin afegir a aquesta proposta. 


