Per una fiscalitat justa i raonable als esplais
Resolució presentada pel Gran Comitè

La tasca educativa dels esplais requereix d’una bona organització i també d’una gestió acurada i
transparent dels recursos. No obstant, és un contra sentit que aquesta gestió s’acabi menjant tots els
recursos de temps i diners que tenen els esplais, dificultant així una tasca pedagògica de qualitat.
L’última reforma fiscal ha vingut a complicar, encara més, la gestió administrativa i legal dels
esplais, que són associacions administrades íntegrament per a voluntaris, amb un constant relleu i
on els diners que es poden destinar a la gestió són molt escassos.
La Llei de l’Impost de Societats, obliga a partir de l’any 2015 a tots els esplais que compleixin uns
requisits a formular i presentar l’Impost de Societats, de la mateixa manera que ho fan les empreses
amb ànim de lucre. Així, només quedaran exempts de presentar-lo aquells que tinguin menys de
50.000€ d’ingressos, sempre i quan no obtingui més de 2.000€ en ingressos no exempts per activitats
econòmica (venda de samarretes, roses, pastissos).
Paradoxalment la presentació del Impost de Societats no voldria dir que els esplais haguessin de
pagar aquest impost, doncs només tributarien si la seva activitat econòmica els hi reportés beneficis
econòmics.
Per tant, aquesta reforma, comporta una càrrega administrativa injusta i molt poc raonable als
esplais, que obliga a portar una comptabilitat professional per partida doble, oblidant el senzill llibre
de caixa d’entrades i sortides. En altres paraules, caldrà tenir algun voluntari amb molts
coneixements de comptabilitat, capaç de fer la comptabilitat corresponent i presentar l’impost, o bé
gastar-se diners en una gestoria comptable i fiscal. Aquestes noves tasques per molts esplais són
inassumibles i del tot innecessàries pel volum econòmic d’aquests i pel que comporta la nova
normativa,
En aquest mateix sentit hi ha canvis en la obligació de la presentació del MODEL 347, una
declaració informativa de les operacions amb tercers que tinguin un valor anual superior a 3.005,06.
Així, a partir d’aquest 2015 tot aquells esplais que rebin ingressos o subvencions públiques amb un
valor anual superior a 3.005,06€ estaran obligats a presentar-lo.

Per tot això des d’Esplais Catalans ens comprometem a:
• Reclamar a l’administració pública un tracte fiscal just i raonable als esplais, evitant
sobrecàrregues administratives inútils.
• Seguir oferint el suport que esdevingui necessari als esplais i els seus monitors i monitores
per tal de que la gestió legal i administrativa no resulti tant feixuga.
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