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el monogràfic
Entitats, partits i sindicats a favor de
l’exempció de l’IVA als menjadors escolars
La jutgessa sobreseu i arxiva definitivament el cas obert contra la Fundació arran de la
denúncia d’un empresari del sector de l’hostaleria
Fundació.

l'IVA atès la naturalesa social
de la seva activitat i pel fet de
ser entitats no lucratives.

Redacció.

L

es entitats del tercer
sector i els principals
partits polítics i sindicats de Catalunya han
signat aquest mes de juny
un manifest de suport a
la Fundació Catalana de
l’Esplai i en contra de gravar amb el 21% del IVA els
serveis educatius i socials
que es desenvolupen fora
de l’horari lectiu, com ara
els menjadors escolars.

A més del suport a la Fundació, el Manifest també és la
resposta de la societat civil
catalana a la pretensió del Govern espanyol de gravar amb
el 21% d’IVA els serveis educatius i els menjadors escolars,
tal com va fer públic el passat
mes de novembre la Direcció
General de Tributs del Ministeri d'Hisenda (DGT).

Aval a l’actuació
de la Fundació
El Manifest és la resposta
de la societat civil a dues situacions que s’han produït
en els darrers mesos. D’una
banda celebra la decisió de la
jutgessa del Prat de Llobregat de sobreseure i arxivar
definitivament la causa contra la Fundació Catalana de
l’Esplai, oberta fa tres anys
arran de la denúncia feta per
un empresari del sector de
l’hostaleria que considerava
que l’actuació de la Fundació
era fraudulenta en no facturar IVA en els menjadors
escolars que gestiona. Amb
aquesta decisió la jutgessa
avala l’actuació de la Fundació i, per extensió, de totes
les entitats socials que estan
exemptes de facturar amb
IVA els serveis educatius i
socials.
Per al president de la Fundació, Josep Gassó, “amb
l’arxivament del cas, queda
definitivament demostrat que
l’actuació de la Fundació i les
entitats que aplega ha estat
en tot moment subjecte a la
llei i que no hi ha cap delicte,
ni cap frau”. Per a Gassó la
jutgessa ha acabat fent cas
als informes pericials que
han dictaminat i referenciat
sentències comunitàries en
el sentit que aquestes activitats poden considerar-se
educatives i, en conseqüència, exemptes d’IVA. A més,
les entitats de caràcter social,
estan exemptes de repercutir

Pregunta a la
Comissió Europea

Un servei bàsic. El temps del migdia i del menjador escolar té una gran importància educativa i social. FOTO: Josep M. Valls

Suport a la Fundació Catalana de l’Esplai
Els sotasignats volem manifestar
satisfacció perquè el jutjat del Prat
1 Laavalanostre
la legalitat de l'actuació de la Fundació

Catalana de l’Esplai i per extensió de totes
les entitats socials que estan exemptes de
facturar amb IVA els serveis educatius i socials
fora de l'horari lectiu. I també per la resolució
de la Comissió Europea iniciant un procediment davant del govern espanyol per garantir
aquestes exempcions.

el caràcter social i no lucratiu de les entitats
2 Que
del Tercer Sector no es pot qüestionar de forma
arbitrària o interessada per actes administratius
que tenen objectius merament recaptadors.

3

Que defensarem les entitats socials que, de
forma honesta i transparent, treballen des de
fa molts anys i demostren amb el seu testimoni, el seu compromís, les seves conviccions
socials i no lucratives.

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Àngels Guiteras

La Confederació, Patronal del Tercer

Sector Social de Catalunya

Xavier Puig

Coordinadora Catalana de Fundacions
David Parcerisas

Convergència i Unió (CiU)
Jordi Turull

donem suport a la resolució del Parla4 Que
ment de Catalunya de data 18 d’abril que

insta el Govern a fer les gestions oportunes
davant el Govern de l’Estat per modificar
la interpretació que fa de la Llei de l'IVA i
reconèixer el caràcter educatiu dels serveis
prestats als centres d’ensenyament durant
el temps de migdia (menjador escolar), en
les aules d’acollida matinals i de tarda, en
les activitats extraescolars. Dictant instruccions a les inspeccions d’hisenda per tal de
que s’apliquin les exempcions d’IVA per a
l’educació de la infància i la joventut.

animem totes les Associacions de Pares
5 Que
i Mares i als centres escolars a adherir-se
a aquestes manifestacions i denunciar les
pressions i pràctiques contràries al dret comunitari que empara aquestes activitats de
protecció a la infància i la joventut.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Oriol Junqueras

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Pere Navarro

Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV)
Joan Herrera

Unió General de Treballadors (UGT)
Josep M. Àlvarez

Comissions Obreres (CCOO)
Joan Carles Gallego

Les entitats socials van denunciar que la interpretació
de la llei de l’IVA que fa la
DGT era contrària a la normativa europea i posava en
perill la qualitat dels serveis
i l’atenció a la infància, col·lectiu especialment castigat per
la crisi econòmica. Per això, la
patronal del sector, La Confederació, Patronal del Tercer
Sector Social de Catalunya, va
fer arribar a la Comissió Europea una consulta relativa a
l’aplicació de les exempcions
de l’IVA. En la seva resposta,
la Comissió Europea dóna la
raó a les entitats i anuncia
que investigarà Espanya per
no aplicar l’exempció de l’IVA a aquests serveis quan la
normativa europea permet
fer-ho.

Suport
del Parlament
També el Parlament de Catalunya es va manifestar, el
passat 18 d’abril, en contra de
la intenció de l’Estat de gravar amb un 21% les activitats
esmentades. En aquest sentit,
va aprovar una resolució (amb
el suport de tots els grups a
excepció del PP i C’s) en què
insta l’Estat a adaptar-se a la
normativa europea pel que
fa a l’aplicació de les exempcions de l’IVA i reconèixer el
caràcter educatiu de les activitats que les entitats socials
presten als infants més enllà
de l’horari lectiu.

