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Llei de Transparència  

 Associacions obligades a complir-la: 
 Entitats que reben subvencions o ajuts de més de 100.000€ 

anuals. 
 Entitats que reben subvencions o ajuts de més de 5.000€ 

anuals 
i que suposin el 40% dels seus ingressos. 

Acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la 
informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves 

obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de manera 
comprensible per a les persones i mitjançant instruments de 

difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els 
facilitin la participació en els assumptes públics. 

Què 
és? 

Números, quan ho saps fer, és fàcil! 
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Informació Institucional 

Denominació i dades de contactes 

Normativa 

Funcions i tasques de l’associació 

Organigrama 

Juntes directives 

Informació Econòmica 

Pressupost 

Comptes anuals 

Contractes públics 

Convenis de col·laboració 

Subvencions públiques 

Retribucions òrgans direcció o administració 

Llei de Transparència  



Entitats amb un pressupost major de 50.000€ poden utilitzar els mitjans    
electrònics posats a la seva disposició per l'administració pública. 

La Generalitat té 
l’obligació de prestar 
assessorament jurídic i 
tecnològic. 

A traves del “Portal de la 
Transparència”, ha de donar 
recolzament jurídic i facilitar els 
protocols de compliments. 

Llei de Transparència  
Números, quan ho saps fer, és fàcil! 



Tot i no ser obligatori, recomanem 
complir amb el  

Codi Ètic  
de la Ciutat de Barcelona 

(http://www.codietic.cat) 

Llei de Transparència  
Números, quan ho saps fer, és fàcil! 

http://www.codietic.cat/
http://www.codietic.cat/


Llei de Prevenció del Blanqueig 
de Capitals 
  
 
 

 
 

Obligacions: 
 Identificació i registre de les persones que aportin a títol gratuït fons o  

      recursos a partir de 100€ (fotocòpia DNI). 

 Dur un registre de persones que rebin a títol gratuït fons o recursos de l’entitat. 

 Obligatorietat de conservar els documents anteriors durant 10 anys. 

 Implementar procediments per garantir la idoneïtat dels membres de Junta i d’altres llocs de 
responsabilitat de l’entitat. 

 Si és inviable la identificació individualitzada, cal la identificació del col·lectiu de beneficiaris i de 
les contraparts o col·laboradors en el projecte o activitat. 

 Estar a disposició de la “Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo”. 

Les entitats tenen el deure 
d’informació, de col·laboració, 

d’identificació i de comprovació. 

Què 
és? 

Números, quan ho saps fer, és fàcil! 



Novetats model 347 

 

 
 

 

S’hauran de declarar les següents operacions: 
 Compres a proveïdors superiors a 3.005,06 euros. 

 Vendes a clients o serveis a usuaris superiors a 3.005,06 euros (excepte les vendes 
corresponents a serveis exempts d'IVA pel caràcter social segons l'article 20.3 de la Llei de 
l’IVA). 

 Subvencions cobrades per organismes públics superiors a 3.005,06 euros. 

 Cobraments per compte de tercers superiors a 300,51 euros. 
 

Les entitats no lucratives no hauran d’incloure: 
 Subministrament d’energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus. 

 Subministrament d’aigua que estigui destinat a l'ús i el consum comunitari. 

 Els derivats d’assegurances que tinguin per objectiu assegurar els béns i drets relacionats 
amb zones i elements comuns. 

 Les operacions que ja hagin estat incloses en qualsevol altra declaració informativa. 

El model 347 és una declaració informativa anual 
de les operacions amb tercers que tinguin un 

volum anual superior a 3.005,06 euros. 

Què 
és? 

Números, quan ho saps fer, és fàcil! 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-28740-consolidado.pdf


IVA 

 Totes les personalitats jurídiques han de declarar 
l’IVA sempre que tinguin ingressos no exempts. 

 L’exempció de l’IVA no és per a qualsevol venta o 
prestació de serveis, sinó per a les activitats en 
concret. 

 Per no haver de presentar l’impost, tots els 
ingressos haurien d’estar emmarcats en: 
 Quotes de socis. 
 Donacions. 
 Subvencions. 
 Exempcions d’IVA del art. 20.1.x de la llei d’IVA. 

Números, quan ho saps fer, és fàcil! 



Exempcions d’IVA 

L’IVA és un impost indirecte que 
grava el lliurament de béns i les 

prestacions de serveis. 

Què 
és? 

Números, quan ho saps fer, és fàcil! 



Retencions de l’IRPF 

 Els treballadors autònoms que així ho especifiquin 
a la factura, faran la seva retenció. 
 

 És obligatorietat de l’entitat declarar-ho:  
 (i per tant ingressar la quantitat a Hisenda) 

 Amb el Model 111 (trimestral), del dia 1 al 20 del 
primer mes del següent trimestre. 

 Amb el Model 190 (anual), del dia 1 al 20 del 
primer mes del següent any. 

Números, quan ho saps fer, és fàcil! 



Impost de Societats  

 Totes les associacions que no compleixin els tres requisits 
següents hauran de presentar l’Impost de Societats: 

 Rendes totals que no superin els 75.000€. 
 Ingressos corresponents a rendes no exemptes que no superin els 

2.000€. 
 Totes les rendes no exemptes que no estiguin subjectes a les retencions. 

Les rendes no exemptes no sotmeses a retenció són per exemple 
ingressos provinents de tallers, quotes de persones usuàries amb 
prestació de serveis, excursions, casals i vendes de béns (samarretes, 
llibres...). 

 Obligacions: 
 S’haurà de dur una comptabilitat que permeti identificar els ingressos i 

despeses corresponents a les rendes exemptes i no exemptes. 
 Les sancions poden ser Lleus o Greus. I depenent de si en resulta una 

quota tributària, simples o no. 
 El tipus impositiu de les entitats parcialment exemptes és del 25%. 

Aquest tipus s'haurà d'aplicar sobre el benefici real de l'activitat 
econòmica. 

Números, quan ho saps fer, és fàcil! 



Impost de Societats  

Tribut que grava els “beneficis” de les persones jurídiques. 
Benefici = Ingressos - Despeses 

Rendes Exemptes: 
 

• Les que procedeixin de la realització 
d’activitat que constitueixi el seu 
objecte social o finalitat específica. 
 

• Les derivades d'adquisicions o 
transmissions a títol lucratiu, sempre 
que hagin estat obtingudes o 
realitzades en compliment dels seus 
objectes socials o finalitat específica. 
 

• Derivades dels béns patrimonials 
afectes de l'activitat social. Sempre 
que els diners es reinverteixin en 
l’entitat. 
 

Despeses deduïbles: 
 
 
 

• Les imputades a l’activitat 
econòmica. 
 

• Les despeses imputades 
exclusivament a les rendes exemptes 
NO SÓN DEDUÏBLES. 
 

• Les despeses corrents es deduiran 
proporcionalment a l’activitat 
subjecte. 
 

 

Què 
és? 
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facilitats per a la gestió econòmica i 
fiscal 

 
 

temps per dedicar als projectes de 
l’entitat 

La FAVB) i el Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) posem a l'abast de 
les associacions de la ciutat un aplicatiu informàtic per a la gestió econòmica 
i fiscal de les organitzacions. 
 

Aquesta eina, dissenyada especialment per a les associacions, està 
desenvolupada per la Cooperativa CoopdeMà 

A més de l’aplicatiu, aquest 
recurs comporta un 
acompanyament personalitzat i 
la possibilitat de ser una entitat 
veïnal becada. Mireu aquest 
enllaç o bé dirigiu-vos a la FAVB. 

Què 
és? 

Números, quan ho saps fer, és fàcil! 

Recursos 

http://www.tjussana.cat/eina.php
http://www.tjussana.cat/eina.php


Consultes: 
Servei d’assessorament sobre la gestió econòmica de les AV 

favb@favb.cat 
marc@favb.vat 

Amb el suport de 

Números,  
quan ho saps fer, és fàcil! 
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