Sessió de treball sobre Fiscalitat i
Mecenatge
Consell de Ciutat
Retorn municipal en relació a les propostes contemplades
en el dictamen

3 de febrer de 2020
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Revisió de les recomanacions d’àmbit local

RECOMANACIÓ
Reconèixer i actuar amb relació a la discriminació de les entitats del tercer sector social
quan concursen amb les mercantils, donat que per l’exempció d’IVA obligatòria no es
poden deduir l’IVA dels costos i per tant són menys competitives

RESPOSTA

Cal modificar la normativa estatal i europea

 Existeix una discriminació que ve provocada, tant per la Llei de Contractes (Llei
9/2017) on s’elimina la possibilitat de valorar les ofertes econòmiques amb l’IVA
inclòs, com per la normativa de l’IVA (Llei 37/1992) que determina l’exempció
irrenunciable de l’impost per a les entitats socials.
 És una matèria de competència estatal.
 Resulta difícil poder modificar tant la Llei de Contractes com la Llei de l’IVA, ja que
estan subjectes a la regulació de les Directives comunitàries sobre la matèria
(Directiva de l’IVA 92/77/CEE, Directives contractació pública 2014/23/UE i
2014/24/UE).
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Revisió de les recomanacions d’àmbit local
Des de l’Ajuntament es prioritza la concertació amb les entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, entitats del tercer sector culturals i entitats petites o de
voluntariat sense ànim de lucre com a model de col·laboració preferent en la
prestació de serveis d’atenció a les persones, d’acord amb la Directiva 2014/24/UE.

8,5
M€

+ 18,4%
2016

2018

2016

Contractes a entitats
sense ànim de lucre

Subvencions de l’IMSS al
tercer Sector, per import
de 8,5M€. Moltes, amb
l’objecte de prestació de
serveis

10
M€

2019

Objectius de contractació
de reserva social

200 cites
concertades
Conveni amb PIMEC per
assessorament a PIMEs i
autònoms per millorar
la capacitat d’accés a la
contractació pública

300 participants
> 200 empreses

110 professionals
municipals

1a Fira de Contractació Pública
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Revisió de les recomanacions d’àmbit local
RECOMANACIÓ
Revisar la proposta de modificació de la taxa 3.1 d'ús de l'espai públic que s’ha fet en altres
dictàmens del Consell de Ciutat de Barcelona sobre l’exempció de les taxes per l’ocupació de la via
pública d’entitats sense ànim de lucre.

RESPOSTA

OK, incorporat a Ordenances Fiscals vigents



En modificacions puntuals de les OOFF l’any 2018 ja es va resoldre l’error de la no aprovació de les
ocupacions que impliquin activitats d’especial interès cultural i que no cal que acreditin tots els
requisits d’una ESAL per tal de no estar subjecte a la taxa (OF 3.10 Taxes per ocupació del domini
públic local).



Les ESAL que siguin associacions que impulsin activitats no lucratives als carrers i places de la ciutat
estan no subjectes al pagament de la taxa.



A les OOFF 2020 aprovades s’ha eliminat la taxa per sol·licitud de llicència municipal per iniciar una
activitat (OF 3.3 Taxes per serveis urbanístics).



En relació al preu públic per a la recollida comercial de residus, gaudeixen d’una reducció del 10%
sobre les tarifes resultants les entitats i empreses de Barcelona que hagin implementat un pla d’acció
en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.



Bonificació 100% tarifes per la prestació del servei de recollida en els punts verds de zona a les ESAL
que implementin un pla d’acció en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.



L’exempció de la taxa per registre d’associacions i fundacions no és competència municipal, és de la
Generalitat.
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Revisió de les recomanacions d’àmbit local

RECOMANACIÓ
Incentivar el micromecenatge i el seu impacte en les petites entitats mitjançant l’establiment d’una
deducció addicional d’almenys el 15% al tram autonòmic de l’IRPF, amb el límit màxim del 20% de la
quota íntegra autonòmica

RESPOSTA

Cal modificar la normativa estatal i autonòmica

 Aquesta reclamació no és competència municipal: competència de la Generalitat i del
Parlament de Catalunya (Llei 35/2006 de l’IRPF).
 Actualment es troba en tràmit l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic per al 2020 (Pressupostos Generalitat 2020):
possibilitat d’incorporar esmenes a la llei, a través d’esmenes per part dels Grups del
Parlament de Catalunya.
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Revisió de les recomanacions d’àmbit local
RECOMANACIÓ
Habilitar un programa de capacitació administrativa destinat a les entitats, consistent en formació i
acompanyament

RESPOSTA

OK, formació oferta al catàleg de Torre Jussana

 Actualment existeix un catàleg
formatiu
d’accions
que
s’ofereixen a través de Torre
Jussana, que inclou accions
relatives a economia i fiscalitat.

 Es
podria
contemplar
la
incorporació
d’una
acció
formativa específica en relació a
la tramitació de beneficis fiscals
sobre tributs municipals.
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Revisió de les recomanacions d’àmbit local
RECOMANACIÓ
Permetre que l’entitat no lucrativa receptora de donatius pugui donar certes contraprestacions com a
beneficis tangibles (publicitat, entrades al Zoo, museus, parcs,...) sempre que no sobrepassin el 25%
de l’import del donatiu

RESPOSTA

Cal modificar la normativa estatal

 És una qüestió que depèn del que preveu la Llei estatal (Llei 49/2002 de règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge), que ha
de determinar aquesta possibilitat així com la fixació dels límit de les
contraprestacions.
 La recomanació no justifica o fonamenta l’habilitació prèvia de l’entitat no lucrativa per
percebre els “beneficis tangibles” municipals que farà servir com a contraprestació
de les donacions rebudes per part de particulars.
 Es podrien considerar “liberalitats” públiques que no tenen fonament legal.
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Revisió de les recomanacions d’àmbit local
RECOMANACIÓ
Afavorir el consum cultural permetent la deduïbilitat del 20% en la quota de l’IRPF de les despeses en
serveis i productes culturals realitzats per Fundacions, Associacions declarades d’utilitat Pública o
Consorcis públics, fins a un màxim de 250€

RESPOSTA

Cal modificar la normativa estatal i autonòmica

 L’Ajuntament no té competència en relació a la modificació de la normativa de l’IRPF.
 No obstant, es contribueix de forma activa en la promoció del consum cultural, a
través de diferents accions, com per exemples línies de subvencions municipals en
aquest sector:
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Revisió de les recomanacions d’àmbit local
RECOMANACIÓ
Estudiar mesures municipals per potenciar els nous instruments de mecenatge més innovadors com
el micromecenatge i el crowdfunding

RESPOSTA

Iniciatives desenvolupades per Barcelona Activa
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Revisió de les recomanacions d’àmbit local
RECOMANACIÓ
La bonificació de l'IBI del 95% a les entitats sense afany de lucre, ha de ser per tots els conceptes del
rebut, i per tant s’ha d’incloure el “tribut metropolità”

RESPOSTA

Cal modificar la normativa de l’AMB

 L’Ajuntament fa un esforç fiscal important aplicant aquesta bonificació, que té caràcter
potestatiu i incideix en la l’ingrés municipal propi més rellevant.
 El tribut metropolità no és competència de l’Ajuntament, sinó de l’AMB, que aprova
una ordenança fiscal específica per a la seva imposició. Entre les bonificacions
previstes, no s’hi recull la relativa a la realització d’activitats d’especial interès
municipal o utilitat pública.
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