Dimecres, 1 de juny de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
Gerència de Presidència i Economia

DECRET d'Alcaldia S1/D/2016-1419 de 19 de maig pel qual es reconeix com a clàusula essencial dels contractes
públics municipals que el contractista no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís
fiscal
La revelació dels anomenats "Papers de Panamà" ha posat de manifest l'operativa dels països que es constitueixen
com a paradisos fiscals caracteritzats per facilitar l'opacitat dels recursos financers que dipositen les empreses que
pretenen blanquejar capitals d'origen il·lícit i/o incomplir la normativa fiscal que els hi és d'aplicació.
Empreses internacionals, grans corporacions, nuclis internacionals de poder polític i financer han reconegut o és sabut
que han utilitzat empreses instal·lades en paradisos fiscals per no tributar regularment en els països on desenvolupen la
seva activitat econòmica.
La competència lleial entre les empreses, molt especialment en la contractació pública, queda desvirtuada amb les
operacions de frau fiscal que realitzen alguns operadors econòmics amb el desvio de capitals als paradisos fiscals que
els hi reporta guanys il·lícits.
Oxfam Intermón ha informat que l'any 2013 les empreses de l'IBEX35 tenien 810 empreses filials en territoris del món de
baixa tributació.
El Ple del Parlament de Catalunya aprovà, el 19 de juny de 2015, la Moció sobre les externalitzacions, els subcontractes
i les privatitzacions dels serveis públics, instant al govern a que no contracti serveis d'empreses que tenen seus a
paradisos fiscals.
La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària proposa que la legislació espanyola inclogui una definició
exigent de paradís fiscal, un llistat de territoris considerats com a tals, l'establiment de sancions pel seu ús abusiu i
d'altres mesures com la exclusió de la contractació pública de les empreses amb amplia presencia en paradisos fiscals.
L'Ajuntament de Barcelona declara la seva voluntat de no tenir relació jurídica amb una empresa que, directament o
mitjançant empreses pantalla o filials, desviï fons als paradisos fiscals amb la intenció d'evadir les seves obligacions
tributàries.

Primer.- Incorporar una clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals, incloent-hi
les entitats que conformen el grup municipal, que estableixi que els licitadors, contractistes o subcontractistes o
empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista
de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o fora
d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
Segon.- En totes les licitacions dels contractes públics municipals les empreses licitadores declararan si compleixen la
condició establerta en l'apartat primer.
Tercer.- En els termes establerts per la normativa aplicable, requerir a l'empresa que manifesti tenir relació amb
paradisos fiscals sense incórrer en les actuacions il·legals descrites en l'apartat primer, els moviments financers
concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions i donar publicitat en el Perfil de contractant municipal de que
l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
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En virtut d'aquestes consideracions i, d'acord amb les competències que em son atribuïdes a l'article 13.1.r) de la Carta
Municipal de Barcelona, aprovada per llei 22/1998, de 30 de desembre, l'Alcaldessa de Barcelona ACORDA:
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Quart.- En el supòsit que, formalitzat un contracte públic municipal, es verifiqui la falsedat de la declaració de l'empresa
contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal en relació amb les
actuacions descrites en l'apartat primer, es considerarà falta greu amb imposició de penalitats i, si s'escau, la resolució
del contracte d'acord amb la previsió de l'article 223.f) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i s'incoarà expedient de prohibició de contractar
segons la previsió de l'article 60.2.c) TRLCSP per incompliment de clàusules essencials del contracte.
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Barcelona, 23 de maig de 2016
El secretari delegat de la Gerència de Presidència i Economia, Angel Pascual Oliva
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