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L’IVA com a impost al consum (multifàsic) i subjecció 

dels empresaris.  

L’IVA  vol gravar el consum final, però subjecte a tributació als empresaris que, mitjançant la mecànica 

de liquidació de l’Impost (repercussió i deducció) queden alliberats de la càrrega tributaria fins que 

aquella arriba al consumidor final (que suporta l’Impost però no se’l pot deduir.  

 

Empresa 1 Empresa 1 Empresa 1 Consumidor 

BI Quota  

Ingressos  100 21 

Despeses  50 10,5 

Resultat 50 10,5 

BI Quota  

Ingressos  170 35,7 

Despeses  100 21 

Resultat 70 14,7 

BI Quota  

Ingressos  230 48,3 

Despeses  170 35,7 

Resultat 60 12,6 

B.I 230 

IVA 48,3 

Preu final  278,3 

L’impost no és un cost ni un ingrés per l’empresa (principi de neutralitat)  

L’impost és un cost pel consumidor final (subjecte passiu real)  

La recaptació d’Hisenda és sobre el Valor afegit (50+70+60) 180 x 21%= 37,8 

(10,5+14,7+12,6) 
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El concepte d’empresari a efectes d’IVA  

Artículo 4 Hecho imponible 

 

Uno. Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el 

ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u 

ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los 

propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen. 

 

Artículo 5 Concepto de empresario o profesional 

 

Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales: 

 

Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado 

siguiente de este artículo. No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes 

realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra siguiente. 

(…) 

Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia 

de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la 

producción o distribución de bienes o servicios. 
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OPERACIONS SUBJECTES 

PERÒ  EXEMPTES   (SENSE 

IVA ) 

OPERACIONS SUBJECTES I  

NO EXEMPTES  (AMB IVA) 

S’HA DE REPECUTIR IVA  

PERO  HI HA DRET A LA 

DEDUCCIÓ DE L’IVA 

SUPORTAT   

NO S’HA DE REPECUTIR IVA  i 

NO HI HA DRET A LA 

DEDUCCIÓ DE L’IVA  

SUPORTAT   

NO S’HA DE REPECUTIR IVA  i NO HI HA 

DRET A LA DEDUCCIÓ  

ACTIVITATS  SUJBECTES A IVA 

(ACTIVITATS EMPRESARIALS)  
ACTIVITATS NO SUJBECTES A IVA 

(ACTIVITATS NO EMPRESARIALS)  

ENTITATS INTEGRANTS DEL 

SECTOR PÚBLIC  

Normativa harmonitzada a nivell 

UE (Directiva 2006/112 CE) 

La normativa de l’IVA fixa unes regles per determinar en cada cas en quina situació 

actua una entitat integrant del sector públic (Art. 7.8 LIVA) 

IVA i entitats integrants del Sector públic  
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ENTITAT DEL 

SECTOR PUBLIC  

Esquema conceptual d’aplicació de l’IVA  

Presta 

servei 

Actua com a 

empresari? 

No subjecte a IVA  

Subjecte a IVA  

No ha de 

repercutir IVA  

Aplica cap 

exempció?  

No ha de 

repercutir IVA  
Exempt  

No exempt  
Ha de repercutir 

IVA 

(21%,10%,4%  
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Nou redactat de l’article 7.8 LIVA a partir de l’any 

2015 

 
Text vigent fins l’any 2014 Text vigent a partir de 1 de gener de 2015 (Llei 28/2014) 

Artículo 7 Operaciones no sujetas al impuesto  

 

No estarán sujetas al impuesto:  

 

(…)  

 

8.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas 

directamente por los entes públicos sin contraprestación o mediante 

contraprestación de naturaleza tributaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7 Operaciones no sujetas al impuesto  

 

No estarán sujetas al impuesto:  

 

(…)  

 

"8.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas 

directamente por las Administraciones Públicas sin contraprestación o 

mediante contraprestación de naturaleza tributaria.  

  

A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas: 

 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 

Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad 

Social. 

c) Los organismos autónomos, las Universidades Públicas y las 

Agencias Estatales. 

d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad 

jurídica propia, dependiente de las anteriores que, con 

independencia funcional o con una especial autonomía 

reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o 

control de carácter externo sobre un determinado sector o 

actividad. 

 

No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las 

entidades públicas empresariales estatales y los organismos 

asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades 

locales. 
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Nou redactat de l’article 7.8 LIVA a partir de l’any 

2015 

 
Text vigent fins l’any 2014 Text vigent a partir de 1 de gener de 2015 (Llei 28/2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando los referidos 

entes actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en 

general, de empresas mercantiles. 

 

 

 

 

No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de 

encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades del 

sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, la condición de medio propio instrumental y servicio 

técnico de la Administración Pública encomendante y de los poderes 

adjudicadores dependientes del mismo. 

 

Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por 

cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los 

términos a que se refiere el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, a favor de las Administraciones 

Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de 

estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la 

titularidad íntegra de los mismos. 
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Nou redactat de l’article 7.8 LIVA a partir de l’any 

2015 

 
Text vigent fins l’any 2014 Text vigent a partir de 1 de gener de 2015 (Llei 28/2014) 

En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios que los entes públicos realicen en el ejercicio de 

las actividades que a continuación se relacionan:  

 

  

a) Telecomunicaciones.  

b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás 

modalidades de energía.  

c) Transportes de personas y bienes.  

d) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras 

ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y 

autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el 

número 9.º siguiente.  

e) Obtención, fabricación o transformación de productos para su 

transmisión posterior. 

f) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del 

mercado de estos productos.  

g) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial.  

h) Almacenaje y depósito.  

i) Las de oficinas comerciales de publicidad.  

j) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, 

cooperativas y establecimientos similares.  

k) Las de agencias de viajes.  

l) Las comerciales o mercantiles de los entes públicos de radio y 

televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de sus 

instalaciones. 

 

 

  

m) Las de matadero.  

En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios que las Administraciones, entes, organismos 

y entidades del sector público realicen en el ejercicio de las actividades 

que a continuación se relacionan:  

 

a) Telecomunicaciones.  

b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás 

modalidades de energía.  

c) Transportes de personas y bienes.  

d) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras 

ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y 

autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el 

número 9.º siguiente.   

e) Obtención, fabricación o transformación de productos para su 

transmisión posterior.  

f) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del 

mercado de estos productos.  

g) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial.  

h) Almacenaje y depósito.  

i) Las de oficinas comerciales de publicidad.  

j) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, 

cooperativas y establecimientos similares.  

k) Las de agencias de viajes.  

l) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y 

televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de sus 

instalaciones. A estos efectos se considerarán comerciales o 

mercantiles en todo caso aquellas que generen o sean 

susceptibles de generar ingresos de publicidad no provenientes 

del sector público. 

m) Las de matadero. 
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Els nous supòsits de no subjecció: Els serveis 

interns  

― Que l’entitat prestadora sigui alguna de les entitats que estan al perímetre subjectiu 

establert  a l’article del 3.1 del TRLCSP (poder adjudicador).   
 

A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades: 

 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 

Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y 

cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector 

público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida 

por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las 

letras a a f del presente apartado sea superior al 50%. 

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local. 

f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en 

el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o 

derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para 

satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos 

pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los 

miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores. 
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Els nous supòsits de no subjecció: Els serveis 

interns  

 

― Que aquesta entitat presti serveis que tinguin per destinatària a l’entitat  o les entitats de 

la que depengui (administració pública o administracions públiques que controlin 

íntegrament l’entitat) o a qualsevol entitat íntegrament controlada, directa o indirectament, 

per aquella (serveis interns) . 

 

― Que les operacions internes tinguin la consideració de prestacions de serveis (articles 11 I 

12 de la LIVA).  
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Els nous supòsits de no subjecció: Els encàrrecs de 

gestió i els mitjans propis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura pròpia del Dret contractual públic (Arts. . 4.1.n) y 24.6 del TRLCSP) 

 

― Relació jurídica entre dues entitats integrants del sector públic però amb personalitat 

jurídica diferenciada (administració pública i entitat controlada per aquella). 

 

― Les dues entitats pertanyen al sector públic, sense perjudici que parcialment puguin 

estar regides pel Dret privat (l’entitat dependent).  

 

― Relació de vinculació jeràrquica o de subordinació o dependència del mitjà propi (entitat 

participada) respecte al poder adjudicador que encomana la prestació (administració 

pública).  

 

― El seu objecte és la prestació d’un servei en nom i per compte  de l’entitat que fa 

l’encàrrec i la relació, té caràcter onerós, en el sentit que hi ha una contraprestació 

econòmica a percebre per l’entitat executant, fixada per l’entitat pública que fa l’encàrrec. 

 

― L’entitat prestadora del servei ha de tenir la consideració de mitjà propi de 

l’administració pública encomenant (la norma que les creï o pels seus estatuts). 
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La problemàtica de fons en el sector públic  

― Societat mercantils 

― Fundacions 

― Universitats 

públiques 

― Etc.    

 
Ens públics no territorials: 

 

—Organismes autònoms 

—Consorcis 

—EPE 

—Altres entitats de dret 

públic.  

—Etc. 

Ens públics 

territorials 

(Estat, CC.AA, 

Ens locals)   

Sector públic  

Administracions públiques  

L’efecte de l'anomenada fugida del dret administratiu  

Dret públic  Dret privat 
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Alguns exemples pràctics: distribució d’aigua  

Ens públic que presta directament (sense 

interposició d’entitat participada) el  servei públic  de 

distribució d’aigua pel qual cobra una TAXA :  

  

 

El servei es troba subjecte a IVA? Per què? 

 

Efectes de la nova normativa?.  

 

Règim de deducció? 

 

 

Ens públic  

Usuari del servei 

Prestació material del 

servei  cobrant una 

contraprestació. 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics: sanejament d’aigua en 

baixa   

Ens públic que presta directament (sense 

interposició d’entitat participada) el  servei públic  de 

sanejament d’aigua en baixa pel qual cobra una 

TAXA:  

  

 

El servei es troba subjecte a IVA? Per què? 

 

Es podria articular amb el cobrament d’un preu 

públic, quin efecte podria tenir? 

 

Efectes de la nova normativa?.  

 

Règim de deducció? 

 

 

Ens públic  

Usuari del servei 

Prestació material del 

servei  cobrant una 

contraprestació. 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics: Tractament de residus 

(particulars i comercials)  

Ens públic que presta directament (sense 

interposició d’entitat participada) el  servei públic  de 

tractament de residus (recollida d’escombraries):  

  

a) Cobra una taxa per a totes les fraccions 

(domiciliaria i comercial).  

b) Cobra una taxa per la fracció domiciliaria i un 

preu públic per la fracció comercial.  

c) No cobra cap contraprestació 

 

El servei es troba subjecte a IVA? Per què? 

 

Efectes de la nova normativa?.  

 

Règim de deducció? 

 

 

Ens públic  

Usuari del servei 

Prestació material del 

servei  cobrant una 

contraprestació. 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics: Aparcaments públics 

(zones blava, verda, parking, etc)  

Ens públic que presta directament (sense 

interposició d’entitat participada) el  servei públic  

d’aparcament pel qual cobra una TAXA:  

  

 

El servei es troba subjecte a IVA? Per què? 

 

Es podria articular amb el cobrament d’un preu 

públic, quin efecte podria tenir? 

 

Efectes de la nova normativa?.  

 

Règim de deducció? 

 

 

Ens públic  

Usuari del servei 

Prestació material del 

servei  cobrant una 

contraprestació. 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics: Serveis a la dependència  

Ens públic que presta directament (sense 

interposició d’entitat participada) serveis a la 

dependència:   

  

 

El servei es troba subjecte a IVA? Per què? 

 

Efectes de la nova normativa?.  

 

Règim de deducció? 

 

 

Ens públic  

Usuari del servei 

Prestació material del 

servei  cobrant una 

contraprestació. 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics: Serveis esportius i 

culturals 

Ens públic que presta directament (sense 

interposició d’entitat participada) serveis esportius o 

culturals: 

 

a) Cobra una taxa. 

b) Cobra un preu públic. 

c) Cobra un preu privat.   

d) No cobra cap contraprestació 

  

 

El servei es troba subjecte a IVA? Per què? 

 

Efectes de la nova normativa?.  

 

Règim de deducció? 

 

 

Ens públic  

Usuari del servei 

Prestació material del 

servei  cobrant una 

contraprestació 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics (Serveis a través d’ens 

participats)   

Ens públic 

Usuari del servei 

Societat pública 1  

Ajuntament que encarrega a una societat 

íntegrament participada la prestació d’un servei 

públic x (sanejament d’aigües, serveis culturals, 

serveis esportius, aparcament, etc). .  

 

Ha rebut un encàrrec de gestió de l’Ens públic i té 

reconeguda la condició de mitjà propi.  

 

Te aprovades una tarifes de manera que factura 

directament als ciutadans el servei.  

 

 

¿El servei  prestat per la SOCIETAT es troba no 

subjecte a IVA? 

 

¿Efectes de la nova normativa?.  

 

¿Règim de deducció? 

 

 

100% 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics (actuació mitjançant 

consorci, consell comercal, etc)  

Consorci  integrat per diferents Ens públics. El consorci presta serveis als Ens públics consorciats 

(distribució i sanejament d’aigua, gestió de residus, altres).  

 

¿El servei  prestat pel CONSORCI (o consell comarcal, etc) a l’Ajuntament es troba subjecte a IVA? 

 

¿Efectes de la nova normativa?.  

 

¿Règim de deducció? 

 

 

Ajuntament 1 Ajuntament 2 Ajuntament 3 Ajuntament 4 Ajuntament 5 (...) 

100% 

CONSORCI  

Supòsit pràctic  
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Les concessions de serveis públic i l’IVA: Concessions 

no deficitàries  

 

― La normativa de l’IVA (article 7.9) declara la no subjecció a IVA  de les concessions administratives: 

 

Estarán no sujetas al Impuesto:  

(..) 

9.º Las concesiones y autorizaciones administrativas, con excepción de las siguientes: 

 

    a) Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar el dominio público portuario. 

    b) Las que tengan por objeto la cesión de los inmuebles e instalaciones en aeropuertos. 

    c) Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias. 

    d) Las autorizaciones para la prestación de servicios al público y para el desarrollo de 

actividades comerciales o industriales en el ámbito portuario. 

 

 Aquesta no subjecció es refereix a les concessions no deficitàries (L’ens públic rep una 

contraprestació del concessionari).  
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Exemple pràctic: Concessions no deficitàries  

 

Exemple:  

 

Un Ens públic prestà un servei públic (per exemple 

l’explotació d’un aparcament públic) per mitjà d’un 

concessionari (Empresa de capital privat).  

 

Les tarifes aprovades pels usuaris del serveis  

cobreixen el cost d’explotació. 

 

L’Ens públic adjudica el contracte amb un cànon 

anual de 500.000 euros ,que haurà d’abonar el 

concessionari.   

 

En aplicació de l’article 7.9 el cànon està no 

subjecte a IVA, per tant, l’Ens públic no haurà de 

repercutir IVA sobre el cànon cobrat.  

Ens públic  

Concessionari 

Cobrament 

contraprestació usuaris 

(subjecte a IVA en ser 

prestat per un privat)  

Cànon de la concessió 

(no subjecte a IVA) 

Usuaris  

Supòsit pràctic  
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Exemple pràctic: Concessions deficitàries  

 

Exemple:  

 

Un Ens públic prestà un servei públic (per exemple 

serveis d’assistència social) per mitjà d’un 

concessionari (Empresa de capital privat).  

 

Les tarifes aprovades pels usuaris del serveis no 

cobreixen el cost d’explotació. 

 

L’Ens públic atorga una subvenció anual al dèficit de 

prestació del servei.  

 

Quins efectes té en IVA??? 

 

PROBLEMÁTICA DE 

SUBVENCIONS/TRANSFERÈNCIES DE 

FINANÇAMENT 

  

Ens públic  

Concessionari 

Cobrament 

contraprestació usuaris 

(dèficit d’explotació)  

Subvenció d’explotació 

té efectes en IVA ??) 

Usuaris  

Supòsit pràctic  
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Les subvencions i l’IVA: Possibles efectes 

 

Tipus  Beneficiari  Problemàtica en IVA  

Transferència de 

finançament  ens 

participat  

Ens controlat per l’Ens públic  

Controvèrsia: 

 

  No es considera subvenció 

vinculada al 

preu/contraprestació.  

 Es qualifica com a subvenció 

vinculada al preu/ 

contraprestació de serveis 

prestats per l’ens participat  

Subvenció al dèficit 

(concessionaris i 

entitats privades) 

Ens privat  

 

Controvèrsia: 

 

  No es considera subvenció 

vinculada al 

preu/contraprestació.  

 Es qualifica com a subvenció 

vinculada al preu/ 

contraprestació de serveis 

prestats per l’ens participat  

Subvenció per realitzar 

activitat 

 a favor de l’Ens públic  

Ens privat  Subvenció/contraprestació  
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Les subvencions vinculades al preu: Una antiga 

problemàtica.  

 

― Doctrina de la DGT (CV V1182-08 I V0401-08, entre moltes altres) prèvia a la Sentència Le Rayon.  

Criteris fixat a l’Informe de la Comissió Europea de 27.04.2007. Qüestions bàsiques a considerar: 

Nombre 

d'intervinents en les 

operacions 

Incidència en el preu 

de la subvenció 

Proporcionalitat 

entre import 

subvenció i serveis 

Previsibilitat de la 

subvenció 
aspectes formals 

 

1. Autoritat que la 

concedeix 

 

2. Organisme que la  

rep 

 

3. Destinataris del 

servei públic) 

Inclou subvencions a 

tant alçat  quan es 

paguen a empresaris 

que apliquen preus 

per sota de costos 

Interpretació flexible; 

però s’ha d’acreditar 

una relació directa i 

no genèrica 

La manera o forma 

de càlcul de la 

subvenció ha de ser 

prèvia a  les 

prestacions de 

serveis efectuats, 

sense que calgui 

conèixer l'import 

exacte 

Ni l'objectiu 

(compensació de 

pèrdues, subvenció 

de capital o de 

funcionament), ni el 

mètode pel qual es 

concedeixen 

(transferència de 

diners o 

condonacions de 

deutes) hauria 

d'afectar el 

tractament fiscal 

d'aquestes 

subvencions. 

Difícil d’aplicar. Els tribunals eren molt reactius a reconèixer l’existència d’aquests tipus de 

subvencions (previament a la Sentència Le Rayon).  
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Les subvencions/contraprestació: Una nova reacció  

 

― La sentencia del TJUE de 27 de març de 2014, Assumpte C-151/13, Le Rayon d'Or SARL: 

L'assumpte sotmès al TJUE pot resumir de la manera següent: Rayon d'Or, entitat francesa que explota 

una residència per a gent gran dependents, ha considerat que els imports que li abona l'assegurança de 

malaltia com "suma a preu fet per cada cura" no formaven part de la base imposable dels serveis 

d'assistència que prestava.  

 

 El Tribunal conclou que aquestes quantitats constitueixen contraprestació dels serveis prestats, ja 

que: 

 

A. Les residències estan obligades a prestar realment, com contrapartida del pagament d'aquesta 

quantitat a preu fet, prestacions de serveis als seus clients. 

 

B. Per considerar que un lliurament de béns o una prestació de serveis s'ha efectuat a "títol onerós", 

en el sentit de la Directiva, no s'exigeix que la contraprestació d'aquest lliurament o prestació 

s'obtingui directament del destinatari d'aquesta, sinó que la contraprestació pot també obtenir d'un 

tercer. 

 

C. Quan la prestació de serveis es caracteritza per la disponibilitat permanent del prestador de serveis per 

dur a terme, al moment oportú, les prestacions de cures requerides pels residents, no és necessari per 

reconèixer l'existència d'un vincle directe entre la prestació i la contrapartida obtinguda, demostrar 

que un pagament es vincula a una prestació de cures individualitzada i puntual efectuada a 

petició d'un resident. 
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Les concessions de serveis públic i l’IVA: Concessions 

deficitàries  

 

Exemple:  

 

Un Ens públic prestà un servei públic per mitjà d’un 

concessionari (Empresa de capital privat).  

 

Les tarifes aprovades pels usuaris del serveis no 

cobreixen el cost d’explotació. 

 

L’Ens públic atorga una subvenció anual al dèficit de 

prestació del servei.  

 

Quins efectes té en IVA??? 

 

Ens públic  

Concessionari 

Cobrament 

contraprestació usuaris 

(dèficit d’explotació)  

Subvenció d’explotació 

té efectes en IVA ??) 

Usuaris  
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Exemple pràctic: Subvenció a entitat participada 

(transferència de finançament).  

Exemple:  

 

Un ajuntament prestà un servei públic (per exemple 

l’explotació d’un teatre municipal) per mitjà d’una 

societat municipal .  

 

Les tarifes aprovades pels usuaris del serveis no 

cobreixen el cost d’explotació. 

 

L’Ens públic atorga una transferència anual al dèficit 

de prestació del servei.  

 

Està subjecte a IVA la subvenció atorgada?  

 

Per què? 

Ens públic  

Entitat participada 

Cobrament 

contraprestació usuaris 

(dèficit d’explotació)  

Transferència 

d’explotació té efectes en 

IVA ??) 

Usuaris  

Supòsit pràctic  
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Proposta de reforma legislativa (Actualment en 

tramitació al Congres)   

Text vigent Proposta de modificació LIVA (Nova LCSP)  

Artículo 78. Base imponible. Regla general. 

 

Uno. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total 

de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del 

destinatario o de terceras personas. 

 

Dos. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación: 

(…)  

3.º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las 

operaciones sujetas al Impuesto. 

 

Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones 

sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número 

de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando 

se determinen con anterioridad a la realización de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 78. Base imponible. Regla general. 

 

Uno. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total 

de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del 

destinatario o de terceras personas. 

 

Dos. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación: 

(…)  

3.º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las 

operaciones sujetas al Impuesto. 

 

Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones 

sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número 

de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando 

se determinen con anterioridad a la realización de la operación. 

 

No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni 

integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se 

refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones 

dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones 

Públicas realicen para financiar: 

a) a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en 

los que no exista una distorsión significativa de la competencia, 

sea cual sea su forma de gestión. 

b) b) Actividades de interés general cuando sus destinarios no sean 

identificables y no satisfagan contraprestación alguna.”  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Introducció  

2 La prestació de serveis públics i el seu tractament en IVA  

3 Les exempcions i els tipus impositius 

4 L’activitat immobiliària dels Ajuntament i els seus efectes en IVA  

5 
La deducció de l’IVA  suportat en les activitats realitzades per entitats del 

sector públic  

6 Obligacions formals en relació a l’IVA  

7 Tràfic intracomunitari  
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Principals exempcions aplicables als serveis prestats 

o contractats per un Ens local.  

Exempció  Regulació a la LIVA 

Serveis socials  Art. 20.1.8 

Serveis educatius Art. 20.1.9 i 10 

Serveis esportius  Art. 20.1.13 

Serveis culturals  Art. 20.1.14 

Operacions immobiliàries (remissió al bloc 

immobiliari) 
Art. 20.1.20 i 22 
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Requisits comuns a les exempcions  

Requisits que s’han de complir acumulativament en cada exempció  

Requisit subjectiu 
Naturalesa o requisit que fa referència al prestador del 

servei  

Requisit objectiu  Naturalesa o característiques del servei  
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Exempció per serveis socials.  

Requisits de l’exempció per SERVEIS SOCIALS  

Requisit subjectiu 
Serveis prestats per entitats de dret públic o entitats privades de 

caràcter socials (art. 20.3  LIVA)  

Requisit objectiu  

El següents serveis (possible coincidència amb  serveis educatius):  

 
— rehabilitació i formació de nens i joves fins a 25 anys.  

— la d‘ assistència a lactants 

— la custòdia i atenció a nens menors de sis anys d‘ edat 

— la realització de cursos, excursions, campaments o viatges infantils i juvenils i altres 

anàlogues prestades en favor de persones menors de vint-i-cinc anys d‘ edat 

— Assistència a la tercera edat 

— Educació especial i assistència a persones amb minusvalidesa 

— Assistència a minories ètniques 

— Assistència a refugiats i asilats 

— Assistència a transeünts 

— Assistència a persones amb càrregues familiars no compartides 

— Acció social comunitària i familiar 

— Assistència a exreclusos 

— Reinserció social i prevenció de la delinqüència 

— Assistència a alcohòlics i toxicòmans. (Inclou la prestació dels serveis d'alimentació, 

allotjament o transport accessoris, amb mitjans propis o aliens) 

— Cooperació per al desenvolupament.  
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Exempció per serveis esportius.  

Requisits de l’exempció per serveis ESPORTIUS 

Requisit subjectiu 

 

― Entitats de dret públic 

― Federacions esportives 

― Comitè Olímpic Espanyol 

― Comitè Paralímpic Espanyol 

― Entitats o establiments esportius privats de caràcter social (Art. 20.3 

LIVA). 

 

— Requisit objectiu  

— Prestacions de serveis que estiguin directament relacionades amb 

la pràctica de l'esport o l'educació física per una persona física., 

independentment de la persona o entitat al càrrec del qual es realitzi 

la prestació. 

 

— No cobreix els espectacles esportius  

 

— No cobreix els lliuraments de béns realitzats en el marc d’una 

activitat esportiva. 
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Exempció per serveis culturals.  

Requisits de l’exempció per serveis CULTURALS 

Requisit subjectiu 
― Serveis prestats per entitats de dret públic o entitats privades de 

caràcter socials (art.20.3  LIVA)  

 

— Requisit objectiu  

Les següents prestacions de serveis:  

 

— Les pròpies de biblioteques, arxius i centres de documentació. 

 

— Les visites a museus, galeries d'art, pinacoteques, monuments, 

llocs històrics, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals i 

altres espais naturals protegits de característiques similars.  

 

— Les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, 

audiovisuals i cinematogràfiques.  

 

— L'organització d'exposicions i manifestacions similars 

 



Página 38 
©Durán-Sindreu, Asesores Legales y tributarios. SLP 

Exempció per serveis educatius.  

Requisits de l’exempció per serveis EDUCATIUS (centres)  

Requisit subjectiu 

― Prestats per un CENTRE EDUCATIU, entès com una unitat 

econòmica integrada per un conjunt de mitjans materials i humans 

(propis o aliens) ordenats amb caràcter de permanència amb la 

finalitat de prestar de manera continuada serveis d'ensenyament 

(implica el caràcter habitual en la prestació de serveis educatius). 

 

― No cal autorització administrativa.  

— Requisit objectiu  

 

— La educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de 

nens, inclosa l'atenció a nens en els centres docents en temps 

interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servei de 

guarderia fora de l'horari escolar, l'ensenyament escolar, 

universitària i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la 

formació i reciclatge professional, realitzades per entitats de dret 

públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes 

activitats. 

 

— S’ha de tractar de matèries incloses en un pla oficial d’estudis (que 

no vol dir que hagin de ser estudis oficials).  
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Exempció per serveis educatius.  

Requisits de l’exempció per serveis EDUCATIUS (professors)  

Requisit subjectiu 

― Prestades per persones físiques  

 

― Realitzades a títol particular:  Això s’entén complert quan no existeix 

l’obligació de donar-se d’alta a l’IAE, és a dir, l‘ activitat d‘ 

ensenyament s‘ exerceixi com una manifestació de la capacitat 

personal ( no activitat a efectes d’IAE) i no com a conseqüència d‘ 

una organització empresarial, desvinculada formalment de la 

personalitat professional intrínseca del professor o ensenyant ( 

activitat a efectes d’IAE) 

 

 

— Requisit objectiu  
— Idèntic al requisit objectiu de l’exempció per centres educatius 

(matèries incloses en un pla d’estudis oficial del sistema educatius 

espanyol).  
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Principals tipus reduïts aplicables als serveis 

prestats/ contractats per un Ens local.   

Estructura de tipus a l’IVA:  

 

― El tipus general és del 21 % (aplicació per defecte) 

 

― El tipus reduït és del 10%: Només aplicable als casos expressament 

previstos a la llei.  

 

― El tipus superreduit és del 4% només s’aplica en aquells supòsits legalment 

previstos i són d’interpretació restrictiva (igual que les exempcions) 
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Principals tipus reduïts aplicables als serveis 

contractats per un Ajuntament.  

Tipus reduït Regulació a la LIVA 

Transports de viatgers i els seus equipatges. Art. 91 LIVA  

Serveis d’hotels, càmpings i balnearis, els restaurants 
Art. 91 LIVA  

 

Serveis de neteja de vies públiques, parcs i jardins públics Art. 91 LIVA  

Serveis de recollida, emmagatzematge, transport, valorització o 

eliminació de residus, neteja de clavegueram públic i desratització 

dels mateixos i la recollida o tractament de les aigües residuals. 

Art. 91 LIVA  

entrada a biblioteques, arxius i centres de documentació i museus, 

galeries d'art i pinacoteques (no exempts). 
Art. 91 LIVA  

Serveis d’assistència social (no exempts i no serveis dependència)  Art. 91 LIVA  

espectacles esportius de caràcter aficionat. Art. 91 LIVA  

exposicions i fires de caràcter comercial Art. 91 LIVA  

Vivendes destinades a habitatge Art. 91 LIVA  
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Principals tipus reduïts aplicables als serveis 

contractats per un Ajuntament.  

Tipus superreduït Regulació a la LIVA 

 

Venda de llibres, diaris i revistes que no continguin única o 

fonamentalment publicitat, 

 

Art. 91 LIVA  

 

Els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i 

atenció residencial, a què es refereixen les lletres b), c), d) ie) de la 

Llei 39/2006 (Llei de dependència):  

 

b) Servei de Teleassistència. 

c) Servei d'Ajuda a domicili: 

(i) Atenció de les necessitats de la llar. 

(ii) Cures personals. 

d) Servei de Centre de Dia i de Nit: 

(i) Centre de Dia per a majors. 

(ii) Centre de Dia per a menors de 65 anys. 

(iii) Centre de Dia d'atenció especialitzada. 

(iv) Centre de Nit. 

e) Servei d'Atenció Residencial: 

 

Art. 91 LIVA  
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Efectes de les ofertes formulades i posteriors 

rectificacions o modificacions dels contractes.  

Regla especial per Administracions públiques (LIVA 88.ú):  

 

En els lliuraments de béns i prestacions de serveis subjectes i no exemptes a l‘ Impost en les 

que que els seus destinataris fossin Ens públics, s‘ entendrà sempre que els subjectes passius 

de l‘ Impost, al formular les seves propostes econòmiques, encara que siguin verbals, han inclòs 

dintre de les mateixes l'IVA que, no obstant això, haurà de ser repercutit com partida 

independent, quan així procedeixi, en els documents que es presentin per al cobrament, sense 

que l'import global contractat experimenti increment com a conseqüència de la consignació del 

tribut repercutit 

  

. Resulta aplicable amb la nova Llei de contractes del sector públic (Article 87.2 TRLCSP) 

 

 (...). En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que deba soportar la Administración. 

 
 

Que passa si el contractista formula una oferta amb un tipos d’IVA equivocat i 

després vol rectificar al alça el preu del contracte per el canvi tributari? 

)  
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Alguns exemples pràctics 

EXERCICI 1 

Un ajuntament inicia un procediment de contractació que té per objecte la prestació d’un 

servei d'orientació i integració laboral per a persones amb discapacitat física, psíquica i 

sensorial.  

Al concurs es presenten les següents persones i entitats:  

— Una diplomada en treball social 

— Una associació integrada per treballadores socials.  

— Una societat professional de treballadores socials (entitat mercantil)  

Resulta d’aplicació cap exempció? 

 

EXERCICI 2 

 

Un ajuntament inicia un procediment de contractació que té per objecte la prestació de serveis 

consistents en impartir classes sobre cuina.  

 

Resulta d’aplicació cap exempció? 

 

 

 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics 

EXERCICI 3 

Un ajuntament inicia un procediment de contractació que  té per objecte l'organització de 

conferències, col·loquis o taules rodones sobre gestió de crisi i resolució de conflictes. En el 

contracte s’estableix que l’entitat adjudicatària prestarà la totalitat del servei en que 

consisteixen aquestes conferències.  

 

Resulta d’aplicació cap exempció? 

 

EXERCICI 4 

 

Un ajuntament inicia un procediment de contractació que  té per objecte l'organització de 

visites guiades a un teatre de certa importància arquitectònica (el servei el prestarà el 

contractista).  

 

Resulta d’aplicació cap exempció? 

 

 

 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics 

EXERCICI 5 

Un ajuntament inicia un procediment de contractació que  té per objecte l'organització de les 

següents activitats: 

a) Ensenyament i pràctica de les activitats denominades "Puenting", "Rafting", piragüisme, 

barranquisme, Tirolina, escalada i tir amb arc. 

b) Visites guiades amb bicicleta, canoa, senderisme, rutes a cavall, rutes amb globus i rutes en 

vehicles 4 x 4. 

c) Instal·lació de rocòdrom per a ensenyament i pràctica en el mateix. 

d) Organització d’una marató popular.  

 

Al contracte s’estableix l’obligació de que el contractista cedeixi als tercers els bens 

necessaris per la pràctica de les activitats esportives (material, dutxes, etc). Al concurs es 

presenten les següents persones i entitats: 

a) Una llicenciada en educació física.  

b) Una  Fundació privada   

c) Una societat mercantil  

 

Resulta d’aplicació cap exempció? 

 

 

 

Supòsit pràctic  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Introducció  

2 La prestació de serveis públics i el seu tractament en IVA  

3 Les exempcions i els tipus impositius 

4 L’activitat immobiliària dels Ajuntament i els seus efectes en IVA  

5 
La deducció de l’IVA  suportat en les activitats realitzades per entitats del 

sector públic  

6 Obligacions formals en relació a l’IVA  

7 Tràfic intracomunitari  
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Operacions immobiliàries en les que participa un 

Ajuntament 

 

― Un Ajuntament por participar en operacions immobiliàries com a part ACTIVA o com a part PASIVA:  

AJUNTAMENT  

PARTICULAR 

EMPRESA 

AJUNTAMENT  

PARTICULAR 

EMPRESA 

Convé analitzar quines regles determinen la subjecció a IVA o no de les 

operacions amb immobles (tant per les operacions realitzades per 

l’Ajuntament com a part activa o com per aquelles altres en que actui com a 

part passiva). .  
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Regles aplicables: Lliurament de terrenys  

 

Estan exempts els següents lliuraments de terrenys (art. 20.1.20 LIVA) 

 

A. Terrenys rústics 

 

B. Terrenys no edificables:   

 

No obstant, no estan exempts, encara que siguin terrenys no edificables, els 

lliuraments dels següents tipus d’immobles:  

 

— Terrenys urbanitzats o en curs d'urbanització realitzades pel promotor  

— Terrenys amb edificacions en curs o acabades 

 

C. Terrenys destinats a parcs i jardins o vials públics  
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Regles aplicables: Lliurament de terrenys  

 

Transmitent  Condicions del terreny  I.V.A I.T.P  

Empresari 

(si el 

transmitent no 

és empresari 

no aplica IVA)  

Rústics i demés no edificables    Si  

Urbans  

Edificables  (Solar)  Si    

No urbanitzats  SI  

No 

edificables  

Urbanitzats o en curs d'urbanització  Si  

 Conjuntament amb 

edificacions en 

construcció o terminades  

En general, subjectes i 

no exemptes  
Si    

Construccions 

paralitzades, ruinoses o 

derruides  

  Si  

  Si  

Construccions de 

caràcter agrari  
  Si  

Destinats exclusivament a parcs i jardins o superficies vials d'ús públic   Si  
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Regles aplicables: Lliurament d’edificacions  

 

Exempció dels lliuraments d‘ edificacions (art. 20.1.22 LIVA) 

 

― Objectiu: Gravar només el procés d’edificació una sola vegada (des de la 

construcció fins a la finalització). Per tant, el requisit bàsic de l’exempció 

deixar exempts d’IVA el segons i posteriors lliuraments d’una edificació.  

 

— Concepte de Primer lliurament: Lliurament realitzat d’una edificació 

construïda o rehabilitada i els terrenys on estan enclavades (en el cas 

d’habitatges unifamiliars, només inclou els terrenys fins a un màxim 5.000 

m2 ): 

a) Realitzada pel promotor 

b) Utilització ininterrompuda inferior a dos anys o superior si és 

utilitzada pel adquirent (arrendament) 

― No estan exempts:  

a) lliuraments per empreses leasing 

b) lliuraments per a la seva immediata rehabilitació 

c) lliuraments per a la seva demolició amb caràcter previ a una promoció. 
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Regles aplicables: Lliurament d’edificacions  

Transmitent  Condicions de l’edificació  I.V.A I.T.P  

Empresari 

Promotor 

 

(1er 

lliuramet)  

En general   Si    

Despres de la seva 

utilització 

ininterrompuda per 2 

anys 

Adquirent es un tercer    Si  

Adquirent es qui el va 

utilitzar (arrendar) 
Si    

No 

promotor 

(2on 

lliurament)  

En general    Si  

Opció de compra contracte de leasing  Si    

Inmediata rehabilitació  Si    

Inmediata demolició per l'adquirent  Si    

No empresari  SI  
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Regles aplicables: Lliurament d’edificacions 

 

Concepte de rehabilitació (art. 20.1.22 LIVA) 

 

A los efectos de esta ley, son obras de rehabilitación de edificaciones las que reúnan los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, entendiéndose cumplido 

este requisito cuando más del 50 por ciento del coste total del proyecto de 

rehabilitación se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos 

estructurales, fachadas o cubiertas o con obras análogas o conexas a las de 

rehabilitación. 

b) Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 por ciento 

del precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado aquélla durante los 

dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro 

caso, del valor de mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en el 

momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o 

del valor de mercado de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo. 
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Regles aplicables: Arrendaments 

 

Estan exempts els arrendaments i constitució de drets reals sobre terrenys i habitatges 

(art. 20.1.23 LIVA) 

 

― Està exempt l’arrendament de terrenys amb les següents excepcions: 

 

a) Estacionament i magatzematge 

b) Instal·lacions d‘ elements d‘ una activitat empresarial 

c) Exposicions o publicitat 

d) Arrendament amb opció de compra si el lliurament està no exempt 

 

― Està exempt l’arrendament d’ edificis o part dels mateixos destinats a habitatges 

(inclosos garatges i mobles arrendats conjuntament), amb les següents excepcions: 

 

a) Indústria hotelera 

b) Destinats a subarrendament 

c) Arrendament amb opció de compra si el lliurament està no exempt 

d) Drets de superfície  
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Regles aplicables: Possibilitat de renunciar a les 

exempcions immobiliàries (subjecció a IVA)   

 

La renúncia a l‘ exempció (art. 20.2 LIVA i art. 8.1 RIVA)  

 

— S‘ aplica a totes les exempcions immobiliàries (terrenys i segons lliuraments 

edificacions), excepte els arrendaments i constitució drets reals. 

 

― Requisits: 

a) el renunciant és l’adquirent: operació per operació 

b) L’adquirent ha d’actuar com a empresari als efectes de l’l'IVA 

c) L’adquirent ha de tenir dret a la deducció (TOTAL O PARCIAL ) de l'IVA (en funció 

del destí previsible del bé)  

d) l’adquirent ha de manifestar aquestes circumstàncies al transmitent MITJANÇANT 

COMUNICACIÓ FORMAL (escriptura pública).  

 



Página 56 
©Durán-Sindreu, Asesores Legales y tributarios. SLP 

Alguns exemples pràctics 

EXERCICI 1 

 

Una societat  té en propietat una terrenys  (10.000 m2) que tenen la qualificació de solars. Al 

gener de 2015, l'Ajuntament de la localitat modifica la qualificació d'aquests terrenys i els 

destina a parc públic, expropiant-los a  la Societat i pagant 300.000 euros pels mateixos, 

formalitzant-se la transmissió en aquell mateix any. 

 

Resulta d’aplicació cap exempció immobiliària? 

 

EXERCICI 2 

 

Un ajuntament (o societat municipal)  posa a la venda un edifici que es va acabar de construir 

al gener de l’any 2014. Els diversos habitatges (10) que constitueixen l'edifici es venen a 

diversos adquirents en el mes de setembre de 2015. Els habitatges, des que es van acabar de 

construir fins que s'han venut  han estat sense utilitzar. 

 

Resulta d’aplicació cap exempció immobiliària? 

 

 

 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics 

EXERCICI 3 

 

Una societat mercantil ven a un Ajuntament un local d'oficines que aquell utilitzarà per a usos 

públics (30/09/2015). Aquest local el va acabar de construir  la societat venedora el 15 de 

març de 2007 i des d'aquesta data ha estat utilitzat per ella mateixa com a part de les seves 

oficines. 

Resulta d’aplicació cap exempció immobiliària? 

 

EXERCICI 4 

Un ajuntament compra a diferents empresaris els següents immobles:  

— Un terreny rústic.  

— Un solar.  

— Un terreny no edificable (no s’ha començat la urbanització) 

— Un terreny no edificable (s’ha començat la urbanització).  

 

Resulta d’aplicació cap exempció immobiliària? I si enlloc de comprar els expropies? I 

si qui venes fos l’Ajuntament?  

 

 

 

Supòsit pràctic  
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Regles aplicables: Els processos urbanístics  

 

— SISTEMA DE COOPERACIÓ: L’Administració actua com a agent urbanitzador (realitza 

les obres urbanístiques però no adquireix la propietat dels immobles).  

a) No hi ha cap lliurament de béns (immobles) sinó prestacions de serveis: Les 

quotes urbanístiques.  

b) Les quotes urbanístiques estan subjectes i no exemptes d’IVA (ATENCIÓ A LA 

REGLA D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU).  

 

— JUNTES DE COMPENSACIÓ: L’agent urbanitzador és un privat (la Junta de 

compensació). Al igual que en el cas anterior el cas general és el de les Juntes 

fiduciàries ((realitza les obres urbanístiques però no adquireix la propietat dels 

immobles).  

a) No hi ha cap lliurament de béns (immobles) sinó prestacions de serveis: Les 

quotes urbanístiques.  

b) Les quotes urbanístiques estan subjectes i no exemptes d’IVA (ATENCIÓ A LA 

REGLA D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU).  

— EXPROPIACIÓ: Adquisició d’immobles per la via forçosa a iniciativa Administració, 

però a efectes de l’IVA és un lliurament d’immobles més, per tant:  

a) El transmitent és un empresari: Regles generals.  

b) El transmitent no és un empresari: No subjecte a IVA.  
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Regles aplicables: La regla d’inversió del subjecte 

passiu en determinades operacions immobiliàries.  

Regla general: La regla general a les operacions immobiliàries (com en qualsevol altre 

operació a efectes d’IVA) és que el subjecte passiu és qui realitza l’operació).  

 

Regla especial d’inversió del subjecte passiu: No obstant, des de l’any 2012 per a 

determinades operacions immobiliàries regeix la regla de la inversió del subjecte passiu 

(l’encarregat d’ingressar l’IVA és el destinatari): 

 
Requisits supòsit d’inversió del subjecte passiu  

Requisit  

subjectiu 

Ambdues parts de l’operació (execució d’obra) han d’actuar en 

la seva condició d’empresaris o professionals als efectes de 

l’IVA (subjectes passius de l’impost). 

Requisit 

 objectiu 

Que l’operació realitzada ha de tenir per objecte una execució 

d’obra, amb o sense aportació de materials, que tinguin per 

objecte la urbanització de terrenys o la construcció o 

rehabilitació d’edificacions. 
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Exemples pràctics d’aplicació  

 

Suposem un Ajuntament que realitza la urbanització d’uns terrenys pel sistema de 

cooperació.  

 

— L’Ajuntament actua com a agent urbanitzador, suportant els costos d’urbanització dels 

terrenys i repercutint els mateixos al propietaris en funció de la seva quota de participació.  

 

— La unitat d’actuació afectada està integrada per 4 propietaris, que per simplificar 

suposarem que tenen cadascun d’ells una quota de participació igual al 25% dels 

terrenys. D’ells:  

 

a) 2 que tenen la intenció de construir sobre els terrenys habitatges per a la seva posterior 

venda (actuen com a empresaris)  

b) 2 que volen construir un habitatge per a us propi-autopromoció- (no actuen com a 

empresaris).  

 

― El treballs materials d’execució de la urbanització s’encarreguen a un contractista 

privat. El pressupost de l’execució dels treballs d’urbanització tenen les següents 

característiques: 

 

Supòsit pràctic  
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Exemples pràctics d’aplicació  

 

― Cost total de la urbanització: 2.000.000 d’euros (500.000 cada propietari). 

 

― Forma de pagament:  

 

a) 50% el 30 de juny (mitjançant certificació d’obra a pagar en el moment de la seva 

emissió).  

b) L’altra 50% el 31 de desembre, a la finalització de les obres i una vegada realitzada la 

recepció formal de les obres (el 30/12).  

 

— L’Ajuntament, repercuteix una bestreta als propietaris d’acord amb els pagament que ha 

de fer al contractista, és a dir, el 50% en el moment d’abonar la certificació d’obra al 

contractista  i l’altra 50% a la finalització de les obres.  

 

 

 

Supòsit pràctic  

Anàlisi de la tributació de l’operació tenint en compte la possible aplicació del supòsit 

d’inversió del subjecte passiu aplicable a les execucions d’obres en el marc d’un procés 

urbanístic.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Introducció  

2 La prestació de serveis públics i el seu tractament en IVA  

3 Les exempcions i els tipus impositius 

4 L’activitat immobiliària dels Ajuntament i els seus efectes en IVA  

5 
La deducció de l’IVA  suportat en les activitats realitzades per entitats del 

sector públic  

6 Obligacions formals en relació a l’IVA  

7 Tràfic intracomunitari  
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Principis reguladors del dret a la deducció de l’IVA 

suportat.  

La repercussió de l’IVA, conjuntament amb el dret a la deducció, permeten que es doni compliment a la finalitat 

última de l’impost (que l’impost el suporti efectivament el consumidor final).  

 

El dret a la deducció necessita el compliment de diferents requisits, que podem agrupar en tres grans grups:  

 

Requisits subjectius  

• Qui té dret a deduir 
l'IVA que suporta? 

Requisits objectius  

•  Quin tipus 
d'operacions generen 
el dret a la deducció?  

Requisits formals 

• Com han d'estar 
documentades  les 
quotes suportades?  
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Principis reguladors del dret a la deducció de l’IVA 

suportat: Requisits subjectius 

Requisits subjectius (art. 93 LIVA) 

 

― Actuar respecte a les adquisicions de béns i serveis dels quals volem deduir l’IVA  

com a empresaris o professionals (que es corresponguin a costos necessaris 

per les activitats empresarials).  

 

― Haver  iniciat  l’ activitat  

 

Cas especial (quotes deduïbles abans del començament): 

 

Són deduïbles les quotes suportades abans del començament en la mesura que 

acreditem l’ intenció OBJECTIVA d'utilitzar-los en la realització d'activitats 

empresarials o professionals  
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Principis reguladors del dret a la deducció de l’IVA 

suportat: Requisits objectius.  

Quotes meritades en el territori espanyol 

 

Els béns o serveis (les quotes d’iva) han de ser utilitzats en la realització de les següents 

operacions: 

 

Lliuraments de béns i prestació de serveis NO EXEMPTS (atenció al cas de les operacions amb 

inversió del subjecte passiu).   

Exportacions i lliuraments intracomunitaris 

 

Quotes no deduïbles (en principi): Supòsits en que no hi ha afectació dels bens  a 

l'activitat empresarial: 

 

•Ús exclusiu per activitats no empresarials.  

•En cas d’ús alternatiu o simultani  empresarial - no empresarial (públic): deducció 

segons un criteri raonable i homogeni en el temps.   
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Principis reguladors del dret a la deducció de l’IVA 

suportat: Requisits formals.   

Factura: Estar en possessió d’una factura que compleixi tots i cadascun dels requisits 

establerts a la normativa de facturació.  (numero, nom, NIF, domicili, descripció, base, 

quota, lloc i data) 

 

Exercici dret deducció:  Inclusió de les quotes a la declaració trimestral (o mensual) en 

que es suporti I rebem la factura o a declaracions posteriors (model 303). 

 

Termini de caducitat: 4 anys (computat de data a data segons període de liquidació).  

 

Dret devolució:  

 

— En general: Anual (a l’últim període del exercici).  

 

— En especial: Mensual (des de l’any 2008 a sol·licitud del subjecte passiu amb uns 

determinats requisits).  
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Sistemes de deducció quan es realitzen activitats 

generadores i no generadores del dret a la deducció.  

DEDUCCIÓ IVA  ATENENT A UN CRITERI RAONABLE I HOMOGENI EN EL TEMPS 

1.-  REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SUBJECTES I NO SUBJECTES  

DEDUCCIÓ IVA SUPORTAT SEGONS  UN DELS SEGUENTS RÈGIMS:  

 

a) SECTORS DIFERENCIATS D'ACTIVITAT 

b) PRORRATA GENERAL   

c) PRORRATA ESPECIAL . 

2.- REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXEMPTES I NO EXEMPTES 
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La prorrata general  

1.-  PRORRATA GENERAL (Art. 102 LIVA)  

Prorrata general (no aplicable per operacions no subjectes):  

 

Determina el percentatge de deducció fent el següent càlcul: 

 

 

operacions no exemptes 

---------------------------------------------------------------------------------- 

operacions no exemptes + operacions exemptes 

 

No s’inclouen al denominador: 

  

a) Les operacions immobiliàries o financeres que no constitueixin activitat 

empresarial o professional habitual del subjecte passiu. 

b) Les operacions no subjectes en virtut de l’article 7 

c) Les subvencions 
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La prorrata especial 

Característiques:  

a) Les quotes  suportades en l'adquisició béns o serveis utilitzats exclusivament en operacions 
exemptes: NO DONEN DRET A LA DEDUCCIÓ 

b)  Les quotes suportades en l'adquisició béns o serveis utilitzats exclusivament en operacions 
subjectes : SI DONEN DRET A LA DEDUCCIÓ  

c) Les quotes suportades en l'adquisició béns o serveis utilitzats conjuntament: REGLA PRORRATA 
GENERAL .  

 

Aplicació:  

• per petició expressa 

• Obligatòriament quan el total de les quotes deduïdes en aplicació de la 
prorrata general excedeixi en més del 10% el de la prorrata especial  

 

2.-  PRORRATA ESPECIAL (ART. 104 LIVA)  
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Sectors diferenciats d’activitat 

Característiques:  

Règim obligatori si es compleixen els requisits. 

Contingut:  

S’hauran d'aplicar separadament per cada sector el règim de deduccions respecte de cadascun 

d'ells (prorrata general o especial). 

Despeses comuns entre sectors: Prorrata general   

3.-  SECTORS DIFERENCITAS D’ACTIVITAT ( ART. 101  LIVA) 

Requisits (art. 9 LIVA). 
 

a) Realitzar activitats amb diferents codis CNAE (a nivell 3 dígits) 
b) Diferència prorrata superior a 50 punts percentuals  
c) Excepció: Activitat accessòria a la principal que no excedeixi del 15% i 

contribueixi a la seva realització (Una activitat accessòria és aquella que 
no constitueix per a la clientela un fi en ella mateixa, si no el mitja per a 
gaudir de millors condicions del servei principal prestat)  
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Règim de deducció quan es realitzen activitats 

subjectes i no subjectes  

Bens d’inversió (art. 95 LIVA) :  

•Deducció  en la  mesura que aquests béns es vagin a utilitzar previsiblement, d'acord amb 

criteris fundats, en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional (grau 

d’utilització) 

•El grau d'utilització en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional haurà 

d'acreditar-se pel subjecte passiu per qualsevol mitjà de prova admès en dret. 

•Sotmès a regularització posterior. 

 

 

 

4.-  REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SUBJECTES I NO SUBJECTES  

Bens i serveis corrents (Article 95 LIVA).  :  

•Segons un criteri d'imputació raonable i homogeni que haurà de ser mantingut en el temps tret 
que, per causes raonables, s’hagi de procedir a la seva modificació.  
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Alguns exemples pràctics 

EXERCICI 1 

Un ajuntament realitza les següents activitats:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar l’IVA que es pot deduir l’Ajuntament i amb quin sistema? 

 

 

 

Supòsit pràctic  

Activitat  Ingressos  IVA suportat 

Recollida d’escombraries (cobra una taxa)  50.000 10.000 

Arrendament de locals propietat de l’Ajuntament  50.000 5.000 

Distribució d’aigua (cobra  una taxa) 200.000 20.000 

Sanejament d’aigua (en baixa) pel qual cobra una taxa 100.000 10.000 

Aparcament públic i zona blava (cobra una taxa)  100.000 30.000 

Venda d’entrades d’un teatre municipal (cobra un preu públic)  30.000 100.000 

Total  530.000 175.000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Introducció  

2 La prestació de serveis públics i el seu tractament en IVA  

3 Les exempcions i els tipus impositius 

4 L’activitat immobiliària dels Ajuntament i els seus efectes en IVA  

5 
La deducció de l’IVA  suportat en les activitats realitzades per entitats del 

sector públic  

6 Obligacions formals en relació a l’IVA  

7 Tràfic intracomunitari  
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Obligacions formals vinculades a l’IVA 

La normativa de l’ IVA estableix un número molt importat d’obligacions formals pel 
subjecte passiu (impost formalista):  

 

 Obligacions de liquidació de l ’impost:   

 Declaracions periòdiques de l ’impost (models 303 i 390) 

 Declaracions informatives (347) 

 Obligacions de declarar el començament, modificació i baixa de l’activitat (model 036) 

 

 Obligacions  de documentació de les operacions formals: 

 

 Obligacions de facturació 

 Obligacions de registre: llibres de factures emeses, rebudes i bens d’inversió 

 Altres 

 Conseqüències de no compliment:  

 

 Sancions tributaries 

 Impossibilitat d’aplicar determinats règims especials, deducció de quotes 
suportades,etc.   
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Exemple pràctic de complimentació del model 303 i 

390 

Un ajuntament té les següents dades a informar al model 303 del 4T de l’any 2015:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma d'incloure aquestes dades al model 303? 

 

 

 

Supòsit pràctic  

IVA repercutit B.I  Quota IVA 

Ingressos generals amb IVA  100.000 210.000 

Factures rectificatives (abonaments) emesos -10.000 -2.100 

Quota urbanístiques girades (amb inversió del SP)  300.000 

Total  390.000 207.900 

IVA suportat  B.I  Quota IVA 

Despeses generals amb IVA deduible  100.000 21.000 

Costos urbanístics suportats  (amb inversió del SP)  300.000 

Quotes a compensar de períodes anteriors.  -10.000 

Total  390.000 21.000 
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Alguns exemples pràctics 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics 

Supòsit pràctic  
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Alguns exemples pràctics 

Supòsit pràctic  
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Obligacions de facturació  

OBLIGACIONS DE FACTURACIÓ  

 

― Expedir i lliurar, si escau, factura o altres justificants per les operacions que realitzin en el 
desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional.  

 

― Conservar còpia o matriu de les factures emeses. 

 

― Conservar les factures o altres justificants originals rebuts d‘altres empresaris o 
professionals per les operacions de les quals siguin destinataris i que s‘ efectuïn en 
desenvolupament de la seva activitat  

 

 General: El termini de prescripció (4 anys) 

 Bens d’inversió: El període de regularització (5 o 10 anys) +  prescripció (4 anys)  

 

 Consideracions importants:  

 

 L’expedició de factura es l’únic mitjà de complir l’obligació de repercutir l’IVA.  

 La possessió de les factures rebudes es fonamental per l’exercici del dret a la deducció.  
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Obligacions de facturació (continuació)  

Criteri general (art. 2 Real Decreto 1619/2012): :  

 

Els empresaris o professionals estan obligats a:  

 

― Expedir factura i còpia d'aquesta pels lliuraments de béns i prestacions de serveis que realitzin en 

el desenvolupament de la seva activitat incloses les  operacions no subjectes i les subjectes 

però exemptes d'IVA.  

 

― Expedir factura pels pagaments anticipats rebuts amb anterioritat a la realització dels lliuraments 

de béns o prestacions de serveis per les quals s’hagi de complir aquesta obligació. 

 

 Excepcions (art.  3 Real Decreto 1619/2012): : 

 

— Realització d’operacions exemptes: Excepte operacions sanitàries exemptes, immobiliàries 

exemptes (excepte arrendaments) Per les següents operacions exemptes.  

 

— Operacions realitzades per empresaris en determinats règims especials:  simplificat, recàrrec 

d’equivalència i d’agricultura.  
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Obligacions de facturació (continuació)  

Excepcions a les excepcions (art. 2,2 RD Real Decreto 1619/2012): 

 

— Realització d’operacions els destinatari de les quals sigui un empresari que actui com a tal o 

quan sigui necessari per exercir drets de naturalesa tributària.  

 

—  Lliuraments intracomunitaris: Lliuraments amb destí a d’altres països UE. 

 

—  Exportacions 

 

— Aquelles que tingui per destinatari a persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o 

professionals (amb independència d’on estiguin establertes). 

 

— Aquelles que tinguin per destinataris a les Administracions públiques segons l’article 2 de la 

llei 30/1992 

 

L'Administració General de l'Estat. 

Les Administracions de les Comunitats Autònomes.  

Les Entitats que integren l'Administració Local 

Entitats de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o depenents de 

qualsevol de les Administracions Públiques 
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Obligacions de facturació (continuació)  

FACTURES RECTIFICATIVES (Complementen, no anul·len la factura original) 

 

Causes d’emissió:  

– Quan la factura original o compleixi algun dels requisits obligatoris  

– Quan les quotes impositives repercutides s'haguessin determinat incorrectament 

– Quan  es produeixin les circumstàncies de l’article 80 LIVA (causes taxades de modificació de la 

base imposable)  

 

Termini d'emissió  

– Quan tinguem coneixement de la causa que motiva la rectificació (sempre i quan no hagin 

transcorregut més de 4 anys de la meritació de l’operació)   

 

Contingut:  

― El de les factures ordinàries (amb la correcció realitzada)  

― Dades identificatives de la factura o document substitutiu rectificat (excepte descompte per volum 

d’operacions) 

― Menció a la seva condició de factura rectificativa 

― Descripció de la causa que motiva de la rectificació  
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Obligacions de facturació (continuació)  

Forma de modificar si afecta a base, tipus i/o quota: 

 

– Opció 1: indicant directament l'import de la rectificació, amb independència del seu signe.  

 

– Opció 2: Indicant com queden les operacions després de la rectificació efectuada, assenyalant 

igualment en aquest cas l'import d'aquesta rectificació. 
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Libres registres de factures  

Per tal de determinar amb precisió a cada període de liquidació l’impost total repercutit i suportat la 
LIVA estableix els següents llibres registres obligatoris: 

 

― Llibre registre de factures emeses: 

 

  S’han d’anotar de forma individualitzada les factures emeses relatives a totes les operacions 
subjectes a l’IVA (incloses les exemptes i les no subjectes): 

 

Contingut:  

 

― El nombre i, si escau, sèrie 

― •Data d'expedició 

― •Data de realització de les operacions, en cas que sigui diferent de la d’expedició 

― •El nom i cognoms, raó social o denominació completa i nombre d'identificació fiscal del 

destinatari i del emisor.  

― •La base imposable de les operacions 

― •El tipus impositiu i la quota tributària (en el seu cas).  

― Les factures rectificatives i amb inversió del subjecte passiu s’hauran de consignar de forma 

separada i indicant la naturalesa de l’operació.  
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Llibres registres de factures (continuació)  

Llibre registre de factures rebudes 

 

S’han d’anotar de forma individualitzada les factures rebudes relatives al bens i serveis utilitzats a 

l’activitat, numerades correlativament segons la data de recepció. 

 

Contingut: 

 

• Número de recepció assignat (poden haver series amb motius justificats) 

• Data d’expedició i de meritació, si es diferent a la d’expedició (01/01/2009) 

• Nom i cognoms o raó social del expedidor i NIF (01/01/2009) 

• Base imposable 

• Tipus impositiu 

• Quota tributaria 
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Llibres registres de factures (continuació)  

Llibre registre de bens d’inversió 

 

— Amb caràcter general només és obligatori pel subjectes passius que hagin de regularitzar les 
deduccions practicades en l'adquisició de bens d’inversió (regla de la prorrata). 

— Contingut:  

 

 Bens d’inversió adquirits pel subjecte passiu (encara que ja s’hagi anotat la factura 
corresponent al llibre de factures rebudes).  

 Tipus de bé d’ inversió 

 Identificació de factura d'adquisició  

 Data de començament d’utilització del be 

 Prorrata anual definitiva 

 Regularitzacions practicades a les deduccions (positives o negatives) 

 En cas de transmissió duran el període de regularització s’ha d’indicar la referència a la 
factura del llibre registre de factures emeses on es recull l’operació, la regularització 
practicada i la data de transmissió.   
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El nou Sistema Inmediat d’Informació (SII)  

ENTITATS OBLIGADES:  

 

a) Grans Empreses: Entitats amb VOLUM D’OPERACIONS de l'exercici anterior superior a 6M 
D’EUROS (Atenció al  model 390).  

b) Qui ho demani voluntàriament.  

c) Entitats inscrites al REDEME  

d) Entitats que tributin en règim de Grup d’entitats.  

 

 

OBLIGACIONS:  

 

Estan  obligats  a  portar,  a través  de  la Seu electrònica  de     la  AEAT ,  mitjançant  el  
subministrament  electrònic  dels    registres  de facturació, els següents Llibres Registre:  

 

 Llibre registre de factures emeses.  

 

 Llibre registre de factures rebudes.   

 

 Llibre registre de béns d’inversió.  
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El nou Sistema Inmediat d’Informació (SII)  

TERMINIS DE LLIURAMENT:  

 

Informació sobre Factures Emeses:   

 

En    el termini  de  4  dies  naturals  des de l'expedició  de la factura (8 dies al 2017).  En  tots dos 
suposats  el  subministrament  haurà de  realitzar-se abans del dia  16 del mes següent a aquell en 
què s'hagués produït la  meritació de l'Impost corresponent a l'operació que ha de registrar-se.   

 

Informació factures Rebudes:  

 

En    un termini  de  quatre  dies  naturals (8 dies al 2017). des de la  data  en què es  produeixi  el  
registre comptable de la factura i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació 
en què s'hagin inclòs les operacions corresponents.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Introducció  

2 La prestació de serveis públics i el seu tractament en IVA  

3 Les exempcions i els tipus impositius 

4 L’activitat immobiliària dels Ajuntament i els seus efectes en IVA  

5 
La deducció de l’IVA  suportat en les activitats realitzades per entitats del 

sector públic  

6 Obligacions formals en relació a l’IVA  

7 Tràfic intracomunitari  
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Tràfic intracomunitari de béns i serveis.  

Prestador:  
empresari NO establert al TAI 

(Territori aplicació IVA 
espanyol) 

 
Destinatari:  

empresari o particular 
establerts al TAI 

Prestador:  
empresari establer al TAI 

(Territori aplicació IVA 
espanyol) 

 
Destinatari:  

empresari o particular NO 
establerts al TAI 
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Tràfic intracomunitari de béns i serveis.  

Concepte 

 

― En la mesura que l’IVA es un impost harmonitzat a nivell comunitari i que, per tant, 
s’ha d’aplicar a tots els estats membres, la normativa comunitària preveu les 
normes que permeten determinar quin país és el competent per gravar una 
operació entre dos empresaris de països diferents., es a dir, les regles de 
localització de les operacions.  

 

― En aquest sentit la normativa espanyola, transposant els criteris de localització de 
la Directiva, determina a la seva regulació ( arts. 68 a 74) quines operacions 
s’entenen realitzades al Territori d’aplicació de l’Impost (TAI), que seran les 
úniques que tributaran per IVA espanyol.  

 

― Per tant, es operacions que, en virtut d’aquestes regles, no s’entenguin realitzades 
al TAI estaran no subjectes a IVA espanyol (sense perjudici de que ho estiguin a 
l’IVA del país de destí).  

 

― Obligació d’informar les operacions en un model específic (model 349) 
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Tràfic intracomunitari de béns i serveis.  

En funció del tipus d’operació realitzada la LIVA té unes regles de localització 

específiques ( normalment la tècnica legislativa es fixar una regla general per cada 

tipus d’operacions i una seria de regles especials per determinats casos) 

 

— Lliuraments de bens i operacions assimilades (art. 68 LIVA)  

 

— Operacions intracomunitàries de bens  (arts. 71 a 74 LIVA) 

 

— Prestacions de serveis ( arts. 69 a 70 LIVA)  

 

 

Nosaltres només comentarem les principals regles de localització de les 

prestacions de serveis (aquelles que més habitualment seran d’aplicació en 

l’activitat ordinària de l’Administració Pública).  
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Tràfic intracomunitari de béns i serveis.  

REGLA GENERAL (art. 69 LIVA)  

 

— Operacions B to B (Business to business) La regla general es la localització en 

seu del destinatari (facturació sense IVA).  

— Operacions B to C (Business to consumer): La regla general es la localització 

en seu del prestador (facturació amb IVA).  

 

 

Cal tenir en compte que els ens públics (Ajuntaments) en aquestes operacions 

s'entén sempre que actuen com a empresaris (art. 5.4 LIVA).  
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Tràfic intracomunitari de béns i serveis.  

REGLES ESPECIALS (art. 70 LIVA)  

Les que habitualment afecten als serveis prestats o rebuts pels ens públics són les 

següents:  

 

Tipus de servei  Regla de localització  

Serveis directament relacionats amb 

immobles 
Localització de l'IMMOBLE  

 

Accés a manifestacions culturals , 

artístiques , esportives , científiques , 

educatives , recreatives o similars, 

com les fires i exposicions 

LLOC de prestació material del servei  
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Tràfic intracomunitari de béns i serveis: Regla 

d’inversió del subjecte passiu.   

MECANISME DE LA INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU 

Com a conseqüència de les regles de localització comentats, pot resultar d’aplicació  

EL DENOMINAT MECANISME DE LA INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU, és a dir, 

L’OBLIGACIÓ DE QUE SIGUI EL DESTINATARI QUI FACI L’INGRES DE L’IVA DE 

L’OPERACIÓ, als efectes d’evitar que el prestador no establert hagi de donar-se 

d’alta a la hisenda espanyola (cas de les operacions localitzades en destí).  

Requisits per que sigui d’aplicació ( article 84.Ú.2.a)  LIVA)  

 

― Que el prestador del servei siguin un empresari o professional no establert al TAI. 

― Que els destinatari sigui un  empresaris o professionals establerts al TAI.  
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