
MÉS DE 500 PARTICIPANTS A LA JORNADA "IVA I ENTITATS NO LUCRATIVES"  

Les ONG demanen compensació
per l'IVA que no es poden deduir 
La nova Llei de Contractes vigent des de 2008 ha agreujat la situació 

REDACCIÓ    

Una expectativa que va des-
bordar gairebé l’organitza-
ció. Aquest va ser l'ambient

de la jornada celebrada el 19 de no-
vembre al Caixafòrum de Barcelona
sobre “IVA i entitats no lucratives”
organitzada per la Taula d'entitats
del Tercer Sector Social de Cata-
lunya, amb la col·laboració de la
Asociación Española de Fundacio-
nes. No hi ha per menys si es fan
comptes i es parla de 600 milions
l'any, que és la quantitat que, a ni-
vell estatal suposa l’IVA suportat,
sense deducció possible, per les 
entitats no lucratives.    

Durant la jornada els experts van
abordar com l'actual règim de
l’IVA està afectant  el Tercer Sec-
tor Social, és a dir, les organitza-
cions sense afany de lucre que ate-
nen els sectors més desfavorits.
Un sector que aplega, a Espanya
25.000 organitzacions, que repre-
senten el 2% del PIB. A Catalunya

són 7.500 entitats, que representen
el 3% del PIB.

Les dues cares de l'exempció
Aquestes entitats -que no poden
renunciar a l'exempció de l'IVA-
han de suportar aquest impost en
totes les seves despeses, en no po-
der repercutir-lo ni deduir-lo, tal
com fan les empreses amb afany
de lucre. Tot el que compren les
ONG, per tant, els costa més diners
i això incrementa els seus costos. 

Pitjor quan s'apugi l'IVA
D’altra banda, la perspectiva de fu-
tur és que la situació empitjorarà
quan s'apugin els tipus d’IVA. Serà
un cost afegit que les entitats hauran
de restar dels recursos que dediquen
a atendre els usuaris i les persones
més vulnerables de la societat. 

Nova Llei de Contractes
A més, aquesta discriminació s’ha
agreujat encara més  a partir de l’en-
trada en vigor de la nova Llei de

Contractes del Sector Públic, l’1 de
maig de 2008. La interpretació de la
llei que n'han fet diverses Adminis-
tracions -errònia a criteri dels orga-
nitzadors de la jornada- ha portat, en
els concursos públics, a generalitzar
la pràctica de comparar els preus de
les diverses ofertes sense l’IVA, i no
pas amb l’IVA com s’havia fet sem-
pre. El resultat d'això és que, quan
coincideixen en un concurs empre-
ses i entitats socials, les segones
competeixen amb desavantatge, ja
que tenen uns costos superiors a
causa dels efectes de l’exempció
d’IVA. 

L’Administració pot sortir
perjudicada
Aquesta situació comporta el greuge
que l’Administració pot acabar pa-
gant un 7% o un 16% més, pel ma-
teix servei, si l'adjudica a una em-
presa, amb la qual cosa es vulnera el
principi d'atorgar el servei a l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Segons dades estimades per l'orga-

nització, la quantitat que les enti-
tats catalanes han de destinar a pa-
gar aquest IVA -que, si es compen-
sés, podrien destinar a serveis per
als col·lectius més desfavorits,
puja a 167 milions d'euros anuals.

A nivell estatal, enguany aquesta
xifra puja als gairebé 600 milions
d’euros anuals. I, quan s’apliqui
l’augment del 2% de l'IVA, la xifra
augmentarà fins els 668 milions
d'euros anuals a nivell estatal  (187
milions d’euros a Catalunya).

Ofertes amb IVA inclòs 
A curt termini, les dues organitza-
cions convocants de la Jornada van
demanar que en els processos de
contractació pública es comparin
els preus amb IVA inclòs, per tal
que es respecti el principi de l’ad-
judicació a l’oferta econòmica-
ment més avantatjosa. Igualment
es va proposar que a Espanya se
segueixi el model d’alguns països
europeus, com Dinamarca, on

l’Estat compensa l’IVA suportat
no deduïble que han de pagar les
ONG. 

Experts i directius
L’expectació de la convocatòria
també va ser corresposta pel nivell
d’experts i directius d'organitzacions
participants. Entre d’altres, es va
comptar amb les aportacions de l’e-
conomista i advocat de l'Estat, Josep
Maria Coronas, en una taula mode-
rada per Montserrat Ginés, directora
general de la Fundació Catalana de
l’Esplai; el soci-director de Land-
well-PricewaterhouseCoopers i ex
director general de Tributs del Minis-
teri d'Economia i Hisenda, Miguel
Cruz; o la representant de l'European
Charities Committee on Value-Ad-
ded Tax (ECCVAT), Helen Donog-
hue’s. A més, els parlaments de pre-
sentació van anar a càrrec de la presi-
denta de la Taula d'entitats del Tercer
Sector, Àngels Guiteras i la directora
general de la Asociación Española de
Fundaciones, Teresa Sanjurjo. 

D’esquerra a Dreta: Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector, Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la
Caixa”, i Teresa Sanjurjo, directora general de la Associació Espanyola de Fundacions.
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La presidenta de la Taula del Tercer
Sector, Àngels Guiteras, va posar
un exemple de com la nova Llei de
contractes podria arribar a perjudi-
car l'erari públic. 

Va explicar el cas del Servei  d'As-
sistència a Domicili que les ciutats
de Madrid i Barcelona van posar a
concurs per a l'any 2009, amb un
cost d'inversió global anual sense
IVA de 180 milions d'euros. 

En la hipòtesi que aquest servei 
s'hagués atorgat únicament a enti-
tats sense afany de lucre, el cost fi-
nal per a l'erari públic seria el ma-
teix. Però si s'hagués atorgat única-
ment a empreses lucratives, a les
administracions locals els hauria
costat -pel mateix servei- 12,5 mi-
lions d'euros de més.

Pagar més pel 
mateix servei

El problema  és que amb la Llei de Contrac-
tes s' ha convertit la discriminació positiva
que hi havia en favor de les entitats no lucra-
tives en una discriminació negativa, a favor
de les empreses mercantils.

És possible trobar solucions racionals. Cal
demanar al legislador nacional que habiliti
alguna solució per a la recuperació de l'IVA
suportat per les entitats. En algun país eu-
ropeu ja s'ha trobat.

El criteri per a triar l'oferta més avantatjosa
només pot ser el de la més econòmica des
de la perspectiva  del cost final per al poder
adjudicador. 

Quan la llei obliga al poder públic a adjudicar el contracte

a qui presenti l'oferta econòmicament més favorable per

a l'Administració està exigint, en compliment dels princi-

pis d'eficàcia i eficiència, que l'adjudiqui a l'oferta que li

suposi el menor cost, tenint en compte per tant l'IVA que

ha de suportar.
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Idees clau d'alguns dels ponents de la Jornada 
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