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opinión
E D I T O R I A L

Una ley antisocial

SE cum plió  ayer un año de la ignom i
niosa Ley de Tasas Judiciales que hará 
pasar a Alberto Ruiz Gallardón a la his
toria como el m inistro responsable de 

una de las normas más manifiestamente an
tidem ocráticas de las dictadas en democra
cia. No sólo conculca el derecho constitucio
nal a la tutela jud icia l efectiva, disuade e im 
pide el acceso a la justicia, sino que las pro
pias consecuencias de su entrada en funcio
nam iento contradicen su espíritu e incum 
plen sus propósitos.
Al igual que el m in istro  Wert ha conseguido 
poner de acuerdo contra su ley de educación 
a todos los partidos políticos y a toda la co
munidad educativa, a excepción, por supues
to, del ám bito  confesional más ligado a la 
Conferencia Episcopal, el m inistro Gallardón 
ha tenido la virtud de poner de acuerdo a jue
ces, fiscales, abogados, procuradores, secre
tarios y funcionarios judiciales y consumido
res y usuarios. Representantes de todos ellos 
se concentraron ayer ante juzgados de toda 
España para rechazar otra vez la Ley Gallar
dón y poner en evidencia que Ino sirve para 
racionalizar el acceso de los ciudadanos a la 
justicia, sino para todo lo contrario.
Algunos colegios profesionales han cifrado en 
un 20 por ciento la reducción de la actividad 
judicia l en el ú ltim o año en la jurisdicción ci
vil, lo cual quiere decir que el veinte por cien
to de las personas que hubiesen necesitado 
pleitear este año han renunciado a ello. En la 
jurisdicción contencioso administrativa, la re
ducción de actividad se cifra en el 25.
Esa cifra podría entenderse como superior si 
se tiene en cuenta que según las cifras que 
otras fuentes de la judicatura barajaban ayer, 
el Gobierno tenía previsto recaudar por las ta
sas un total de 306 millones de euros y en rea
lidad sólo ha recaudado 106. Si se tiene en 
cuenta que la previsión del m inisterio puede 
estar realizada en función de la actividad me
dia de los últimos años, podría concluirse que 
el descenso de la actividad se sitúa en torno 
al 30 por ciento.
Por contra, en la jurisd icción social (laboral), 
en la que no se pagan tasas, la actividad ha ob
servado un repunte de un diez por ciento. Las 
apelaciones en esta jurisdicción sí tienen ta
sas y los recursos han descendido. Y no hable
mos de la falacia de que la recaudación mejo
raría las condiciones de la justicia gratuita. 
Por tanto, si el único elemento diferenciador 
con respecto a años anteriores es la Ley de Ta
sas. quiere ello decir que es precisamente el 
único elemento disuasor. Por tanto, impide el 
acceso a la justicia a quien lo necesita, por tan
to es discrim inatoria, por tanto es antisocial, 
por tanto es antidemocrática.

Comunitats de propietaris i Hisenda
JOAN PLANAS  

C O M E R M A  . !

D E les obligacions fiscals 
que les comunitats de 
propietaris tenen amb 
Hisenda, poc se'n parla.

En comentaris anteriors hi hem po
sat l ’accent, tota vegada l’Estat vol i 
amb raó que les comunitats de propie
taris deixin de ser un forat negre -que 
ens perjudica a tots com a forat-, com 
de vegades havien pensat algunes em
preses que els hi presten serveis, doncs 
estan sotmeses també a les normes tri
butàries.

Com a novetat, el Reial Decret 
828/2013, de 25 d'octubre (BOE 
26/10/2013), imposa a les Comunitats 
de propietaris una nova obligació i a 
aquest efecte les comunitats passen a 
ser incloses com a obligades a presen
tar la declaració d'operacions amb ter
ceres persones.

Què significa això? Doncs que les 
comunitats de propietaris hauran de 
presentar el model 347.

Tota vegada que la norma entra en 
vigor 1' 1 de gener de 2014, la primera

declaració a realitzar serà la correspo
nent, si res no canvia, al mes de febrer 
de 2015.

Per tant, caldrà que durant el 2014 els 
presidents de les comunitats o les per
sones que les administren ho tinguin 
ben present, per evitar perjudicis a la 
pròpia comunitat (i als seus propieta
ris individuals).

Hem de recordar que la Llei General 
Tributària considera a les comunitats 
com entitats en atribució de rendes i. 
encara que en termes generals no rea
litzen activitats mercantils i per tant no 
tindrien obligacions tributàries periòdi
ques, sí que tenen la condició d’ob li
gats tributaris perquè paguen rendi
ments professionals o de treball (por
ter, administrador, empresa de neteja...) 
pels què ban de retenir i ingressar a H i
senda. Si lloguen locals propis, 0  un te
rrat per anuncis de tercers, antenes de 
telefonia mòbil, etc., a més han de tri-

Les comunitats 
de propietaris 
hauran de 
presentar el 
model 347

butar per IVA, en declaracions trimes
trals i anual i a tenir present que dels 
IVA que ha suportat la comunitat no
més podrà deduir els que estiguin d i
rectament generats en factures paga
des per l'obtenció dels ingressos. Els 
ingressos d ’aquesta activitat, Hisenda 
estima que s’han de considerar com a 
rendiments de capital immobiliari (no 
rendiments d'activitats econòmiques).

Fruit d’això, la comunitat de propie
taris ja ha de presentar cada any (a 
banda de 1TVA trimestral i anual, si 
s’escau, que hem esmentat), el model 
184 d’atribució de rendes superiors a 
3.000 euros l’any (aquest model com
prèn les rendes relatives a IRPF que 
s'han d ’atribuir a cadascun dels pro
pietaris en funció del seu coeficient de 
propietat, ja que les comunitats de 
propietaris no tenen personalitat jurí
dica i cada propietari haurà d’imputar- 
se a efectes de la seva declaració de 
l’IRPF la seva participació en les ren
des obtingudes per la comunitat).

EI Departament d’Administració de 
la Cambra de la Propietat se n’ocupa 
per a les comunitats que administra la 
pròpia Cambra.
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El nord també existeix
JOSÉ A N T O N IO  

A G U A D O

A LBERT Vülaró és un dra
maturg extraordinari. 
La seva obra "Obaga" 
que vam poder veure al 

Teatre Tantarantana és emocionant a 
la manera de les m illors històries 
frontereres de contraban i cruïlles 
sentimentals, d'uns personatges in j 
nocents de muntanya, pastors, les v i
des dels quals es veuen alterades per 
l ’amor i l ’aventura del contraban.

Villaró atrapa i captura els éssers 
humans en l anada i vinguda de la 
vida quotidiana amb l ’amorosa exac
titud que ens mostra el treball de dos 
actors i un músic: Joel Pla, Maria Bo- 
som i Lluís Cartes. "Obaga" ens des
cobreix un autor contemporani dels 
Pirineus, a un bon conebcedor 
d'aquest territori i dels seus habitants. 
La seva literatura és un retrat de la 
vida pirinenca, de l'imaginari col·lec
tiu  d ’aquesta zona. "Obaga” és un re

trat fet amb humor, amb ironia, però 
sense caure en els tòpics i estereotips 
als quals estem tan acostumats quan 
es parla de la vida a la muntanya.

Torb Teatre és una companyia fun
dada a la Seu d ’Urgell per Maria Bo- 
som i Joel Pla. actors extraordinaris. 
Neix fonamentalment d'una motiva
ció primària: el vincle que ens uneix a 
un territori, el de l'A lt Pirineu Català, 
és a dir, el vincle amb un paisatge, 
amb un imaginari col·lectiu, amb una 
manera de fer, en definitiva, amb un 
tros de terra. Partint d'aquesta base, el 
seu objectiu principal és crear espec
tacles de teatre que es nodreixin d’una 
temàtica pirinenca i en què participen 
artistes vinculats als Pirineus. Reivin
diquen l ’existència del nord. El seu ob
jectiu és posar un granet de sorra en 
el desenvolupament cultural i artístic 
d’una zona sovint castigada per man
cances pròpies dels llocs m un 
tanyencs. així com també crear un 
cercle pirinenc de teatre transfronte- 
rer estable i de qualitat. Però no no
més té una vocació localista la comp- 
nayia. Del particu lar volen extreure 
una llei universal. Així passa a Llobar-

ca, un petit poble dels Pirineus 
pròxim  a la frontera, no sembla que 
h i hagi molta vida més enllà del bes
tiar, el turisme rural i les partides de 
botifarra. Tomàs viu immers en un 
anar fent, fins que gairebé sense vo
ler acaba aparcant durant uns dies les 
vaques i comença una nova faceta 
tractant amb traficants d ’alt rang, ca- 
rabiners corruptes i periodistes xafar
ders per alliberar la noia que estima 
i aclarir, de passada, un cas que ha 
portat m olt mal ambient al poble. 
Aquest és el fil argumental d’aquesta 
peça teatral, en la qual la comèdia i la 
música es donen la mà en una obra 
on dos actors carregats d ’adrenalina, 
controlada mitjançant un enginy i ta
lent s’enfronten al públic al qual obli
guen a prendre pan en diverses oca
sions de l ’espectacle on es trenca la 
quarta paret.

"Obaga” d’Albert Vilaró és una fau
la amb un final obert on l’espectador 
pot prendre partit i ajuda al protago
nista d’aquesta divertidfesima història 
a prendre el camí adequat. Sens dub
te. la peça és una de les sorpreses 
d’aquesta temporada.
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