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Aquesta és una pregunta
habitual en moltes escoles,
ja que aquestes acostumen
a no poder-se deduir l’IVA
suportat i, per tant, onze
punts més d’IVA influeixen
en les seves decisions de
compra. De fet, és una pre-
gunta que les empreses que
proveeixen aquestes esco-
les de menjar fan sovint als
assessors, i la seva resposta
mai és categòrica i exempta
de polèmica, ja que la pres-
tació del servei de menja-
dor inclou tants casos com
escoles i empreses, i això en
dificulta la interpretació.
Tot i així, miraré de simpli-
ficar-ho per fer-ho ente-
nedor.

La normativa diu que tri-
buten al tipus reduït de
l’IVA (el 10%) els serveis de
restaurant i el subminis-
trament de menjars i begu-
des per al seu consum en
l’acte, fins i tot si es confec-
cionen per encàrrec del
destinatari (l’escola en
aquest cas). Aquests sub-
ministraments, conside-

rats prestacions de serveis,
són els que es consumeixen
al domicili de l’empresari i
se serveixen pel seu propi
personal. Aquest seria el
cas dels restaurants. A més,
s’hi inclouen també aquells
subministraments de
menjar que es consumei-
xen al domicili del client i se
serveixen pel personal de
l’empresari utilitzant ma-
terials aportats per ell ma-
teix (vaixella, cristalleria,
estovalles, etc.).

Aquí és on entraria la
prestació de serveis d’una
empresa als menjadors
d’una escola i que provoca-
ria la polèmica, ja que no-
més tributaria al 10% si
l’empresa subministrado-
ra hi posa el personal, el
material i els estris de cuina
necessaris.

En canvi, si l’empresa
només hi posa el menjar, i
tant el personal com els
materials són aportats per
l’escola, el tipus d’IVA
aplicable al servei serà el
general, del 21%.
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LA RESTAURACIÓ A L’ESCOLA
CONSULTORI FISCAL

A quin tipus d’IVA
tributen els
serveis de

restauració en una escola
prestats per un tercer amb
personal de l’escola?

La donació de qualsevol
quantitat de diners hauria
de tributar per l’impost so-
bre donacions. Aquesta és
l’única repercussió fiscal
que pot haver-hi. En tot
cas, la donació es pot fer de
dues maneres diferents, o
bé a través d’escriptura pú-
blica o bé mitjançant un do-
cument privat, i és diferent
el tipus impositiu aplicable
en cada una d’elles. Si la do-
nació es fa a través d’escrip-
tura pública, el tipus impo-
sitiu de l’impost sobre do-
nacions serà del 5% fins a
200.000 euros, del 7% en-
tre 200.000,01 i 600.000
euros, i del 9% en enda-
vant, sempre que qui rebi
els diners formi part del
grup I i II de l’impost (des-
cendents i adoptats menors
de 21 anys i descendents i
adoptats de 21 anys o més,
cònjuges o parelles de fet
assimilades, ascendents i
adoptants i membres d’una
relació de convivència d’a-
juda mútua), de tal manera
que, si la donació és de

20.000 euros per cada fill,
cada un d’ells haurà de pa-
gar l’import de 1.000 euros
(20.000 euros x 5%) en el
termini màxim d’un mes
des de l’atorgament de l’es-
criptura pública. A més,
s’hauran de pagar les des-
peses de notari que corres-
ponguin. En canvi, si la do-
nació es fa a través de docu-
ment privat (o bé a través
d’escriptura pública però
qui rep els diners no forma
part del grup I i II de l’im-
post), el tipus impositiu de
l’impost sobre donacions
serà del 7% al 32% en funció
de la quantitat donada (7%
fins a 50.000 euros, 11% en-
tre 50.000,01 i 150.000 eu-
ros, 17% entre 150.00,01 i
400.000 euros, 24% entre
400.000,01 i 800.000 euros
i 32% en endavant), de tal
manera que, si la donació és
de 20.000 euros per cada
fill, cada un d’ells haurà de
pagar l’import de 1.400 eu-
ros (20.000 euros x 7%) en
el termini d’un mes des de la
realització de la donació.
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LA FISCALITAT DELS FILLS
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Voldria donar
20.000 euros a
cada un dels

meus dos fills: quines
repercussions fiscals es
generen?

EINES

Albert Serrano té 31 anys i
és director general de Pri-
valia Mèxic. Fa uns quants
anys va tancar la seva etapa
de jugador de futbol pro-
fessional en el Barça B, on
va compartir vestidor amb
Iniesta, Valdés i Thiago
Motta.

El futbol li ha donat “una
vida d’avantatge”?
L’experiència, o fins i tot la
veterania, en qualsevol
professió no es mesura en
anys, sinó pel nombre de
situacions diferents viscu-
des. Els futbolistes acostu-
mem a ser vius, optimistes i
llestos perquè el futbol ens
ha donat moltes situacions
diferents. Moltes derrotes,
moltes victòries, molt sa-
crifici, molta traïció, molta
falsedat, molts diners,
molta despesa, molta in-
certesa... En definitiva, el
futbol ens ha donat una
vida d’avantatge, ja que
s’ha accelerat moltíssim el
nombre d’experiències
viscudes. Als 30 anys has
viscut experiències que
molta gent no ha viscut als
50.

I com és que molts futbo-
listes professionals, quan
acaben la carrera, s’arruï-
nen i es divorcien?
Lamentablement molts
futbolistes no saben apro-
fitar les oportunitats que
els brinda el futbol, igual
que passava a Aníbal, a qui
el seu lloctinent Maharbal
va dir: “Saps vèncer, però
no saps aprofitar la victò-
ria.” La gran realitat és que
la major part dels futbolis-
tes llancen a les escombra-
ries la seva vida d’avantat-
ge perquè pretenen ser
futbolistes tota la vida. I ai-
xò és impossible. Per això
molts fracassen professio-
nalment i, fins i tot, en les
seves vides personals.

Les etapes caduquen i cal
preparar-se per a la se-

güent.
Sí, el millor moment per
créixer és quan ens sentim
més còmodes en el nostre
estat actual, quan tenim
més controlada la situació.
I això és el que no fan els
futbolistes.

Quants futbolistes dels
que va conèixer s’estaven
preparant per l’endemà?
Dels 22 jugadors que jugà-
vem en el segon equip del
Barça el 2001 i el 2002, no-
més tres estudiàvem algu-
na cosa seriosa. En general,
centren el seu esforç en no-
més dues o tres hores dià-
ries, que és el que dura
l’entrament més llarg que
fan. La campiona olímpica
Mireia Belmonte s’entrena

sis hores cada dia i té temps
per anar a la universitat.

És comprensible amb els
sous que cobren. Pensa
que el salari dels jugadors
hauria de tenir un sostre?
És un tema molt complex.
Particularment, penso que
és una mesura complicada
d’implementar. El que és
una realitat és que el salari
dels millors jugadors dels
clubs més top seguirà in-
crementant, mentre que en
altres clubs més modestos
els jugadors de ‘classe mit-
jana’ cada vegada veuran
una reducció de salaris més
important. Messi genera
segurament molt més del
que cobra. És dubtós que
avui dia un jugador mitjà de
segona divisió generi el que
cobra. Hi haurà una duali-
tat més gran encara de la
que hi ha actualment.

Hi ha algun exjugador
professional que per a
vostè sigui un referent per
com ha enfocat la seva vi-
da fora de la gespa?
Tots els que aconsegueixen
tenir una feina que els
agrada i una estabilitat fa-
miliar em semblen admira-
bles perquè són l’excepció.
Malauradament, la majoria
de postfutbolistes tenen
problemes econòmics i/o
familiars. El pitjor és que la
majoria saben o intueixen
que els passarà i no actuen.
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“Els futbolistes tenen
una vida d’avantatge,
però no l’aprofiten”

Albert Serrano Pons. ARXIU

POSTFUTBOLISTA
Albert Serrano Pons
EMPRESA ACTIVA
14€

EL LLIBRE

El millor moment
per créixer és
quan tenim més
controlada la
situació


