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Llei de Transparència
Què
és?

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.

•

Entrada en vigor: 10 de desembre de 2014

•

Les obligacions de la Llei tenen el caràcter de mínimes.

•

La informació s’ha de donar per internet, de forma actualitzada, comprensible, d’accés
fàcil i gratuït.

•

Les dades relatives a la ideologia, afiliació sindical, religio o creences, l’origen racial, la
salut i la vida sexual només es podran difondre amb consentiment de l’afectat (en
aplicació a la LOPD)

Llei de Transparència
Quines associacions estan obligades
Entitats que reben subvencions o ajuts per import superior a 100.000€ anuals
Entitats que reben subvencions o ajuts per import superior a 5.000€ anuals i que
suposi el 40% dels seus ingressos anuals
Obligacions
Respecte de la Informació institucional: A publicar les funcions que desenvolupen, la
normativa que li sigui d’aplicació, així com la seva estructura organitzativa.
Respecte de la Informació econòmica, pressupostària i estadística: A publicar
contractes, convenis subscrits i subvencions i ajudes públiques percebudes.
Associacions sense mitjans
Les associacions amb pressupost inferior a 50.000€ poden fer aquesta publicitat a
través dels mitjans electrònics posats a la seva disposició per l’Administració Pública de
la qual provingui la major part de les ajudes o subvencions percebudes.

Llei de Transparència
Segons la Llei, La Generalitat te l’obligació de prestar assessorament (jurídic i
tecnològic) a les entitats o subjectes obligats per la Llei, prestant recolzament jurídic i,
fins i tot, facilitant protocols de compliment.

Hi haurà un Portal de la Transparència, gestionat per la Generalitat, i les associacions i
fundacions només tindran l’obligació de fer constar que les seves dades es poden
consultar a l’esmentat Portal.

Règim Sancionador.
No existeix un règim sancionador en la Llei Estatal en referència a les associacions,
però si que poden exercir un control al través de la Intervenció General, el Tribunal de
Comptes, Llei de Subvencions, etc..

Llei de Transparència

Règim Sancionador (Llei catalana Capítol II).
L’article 84 estableix sancions a les persones i entitats que no estan al sevei de
l’administració pública:
• Amonestació.
• Declaració d’incompliment amb publicitat.
• Multes entre 600 i 12.000 euros.
• Suspensió per poder contractar amb l’Administració, durant un període màxim de
sis mesos.
• Inhabilitació per éxxer beneficiaris d’ajuts públics, durant un període entre un i cinc
anys.
• Suspensi´o cancelació definitivia de la inscripció en el Registre de grups d’interés.

Llei de Transparència

TRANSPARÈNCIA I QUALITAT DE LA INFORMACIÓ DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
Manual i guia d’autoavaluació

Llei Prevenció Blanqueig de Capitals
Què
és?

Les entitats tenen el deure d’informació, de
col·laboració, d’identificació i de
comprovació.

RD 304/2014, de 5 de maig i Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del
blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
•
•
•
•

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
Estar a disposició de la comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación
del Terrorismo (…)

El model 347.
Què
és?

Una declaració informativa anual
d’operacions econòmiques amb tercers que
tinguin la consideració d’empresa.

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
(Regula les obligacions informatives)
•

Obligació de declarar compres i vendes superiors a 3005,06€.
A excepció de :
Art. 33.2 f) Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de carácter social a que
se refiere el artículo 20.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y que correspondan al sector de su actividad, cuyas entregas de bienes y prestaciones
de servicios estén exentos de dicho impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1
del artículo 31 de este reglamento.

•

Obligació de declarar la totalitat de subvencions públiques efectivament rebudes,
sigui quin sigui el seu import.

El model 347.
•
•

•
•

No s’han de declarar les Rendes sotmeses a retenció (professionals, lloguers….)
Els imports a declarar es desglossen per trimestres, enlloc del volum anual que
informàvem fins ara
La presentació de l’imprés s’efectua el 28 de febrer o el dia hàbil més proper
S’ha de presentar l’imprés telemàticament al portal de l’Agència Tributària
Per tant amb signatura digital pròpia o la d’un tercer autoritzat.
L'objectiu dels canvis és
Augmentar la informació que se subministra en les relacions entre les empreses i va
encaminada a millorar els sistemes d'encreuament d'informació interempresarial per
detectar les discrepàncies en les declaracions d'IVA.
Acotament de les operacions entre les empreses. S'escurcen els terminis de
presentació i persegueixen un control més exhaustiu del canvi de períodes de liquidació
de les diferents factures entre les empreses.

El model 347.

Per la no presentació en termini d’autoliquidació tributiària , sempre que no s'hagi produït o es pugui produir un perjudici
econòmic per a la Hisenda Pública.
INFRACCIÓ LLEU, li correspon una sanció consistent en multa de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a
una mateixa persona o entitat que s'hagi hagut d'incloure en la declaració, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000
euros.

La presentació de forma incorrecta, inexacta o amb dades falses de la declaració anual d'operacions amb tercers quan no
s'hagi produït o es pugui produir un perjudici econòmic per a la hisenda pública
INFRACCIÓ GREU, i li correspon una sanció consistent en: Una multa proporcional de fins el 2% de l'import de les operacions
no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500 euros.

Si es presenta la declaració fora de termini, però sense requeriment de l’Agència Tributària, la sanció es
reduïrà en un 50%.

Exempció IVA
Què
és

L’IVA és un impost indirecte que grava el lliurament
de bens i les prestacions de serveis

l’IVA?

La
Prorrata

QUOTES
DELS SOCIS
(Art. 20.1.12)
per a entitats de
CARÀCTER SOCIAL:
-Serveis d’assistència
social (art. 20.1.8 )
-Serveis esportius a
persones físiques
(art. 20.1.13)
-Serveis culturals
(art. 20.1.14)

Genèriques
-Santàries
(art. 20.2,3,4,5)
-Formatives (art. 20.1.9).
s’incorporen les de
lleure i/o extraescolars si
es realitzen dins d’un
centre educatiu o
escolar.

Retencions IRPF
Què
és?

Són imports que les entitats i empreses estan obligats a
retenir i ingressar a l’Agència Tributària, com a pagament
a compte dels impostos de l’IRPF o de l’IS de
determinades persones.

Mecenatge: Deduccions Donatius

Impost Societats. Entitats parcialment exemptes
Què
és?

Tribut que grava els “beneficis” de les
persones jurídiques, per tant també el de les
associacions.
Benefici = Ingressos - Despeses

Impost de Societats. Entitats parcialment exemptes
Art. 9.
2. Estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos previstos en
el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las
entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación
dicho título.
3. Estarán parcialmente exentos del impuesto en los términos previstos en
el capítulo XV del título VII de esta ley:
a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en
apartado anterior.
b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las
cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores.

Impost de Societats. Entitats parcialment exemptes
Se considerarán rendimientos de
una explotación económica
Rendes exemptes
• Les que procedeixin de la realització d’activitats que
constitueixin 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 del seu objecte social o
finalitat específica.
• Les derivades de béns patrimonials afectes a l’activitat
social, sempre que es torni a revertir en determinades
condicions.

todos aquellos que procediendo del
trabajo personal y del capital
conjuntamente, o de uno solo de estos
factores, supongan por parte del sujeto
pasivo la ordenación por cuenta propia
de los medios de producción y de
recursos humanos o de uno de ambos
con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o
servicios.

Despeses deduïbles

Rendes no exemptes
• Les derivades d’activitats econòmiques.
• Les derivades del patrimoni i obtingudes en
transmissions diferents de les assenyalades a l’apartat
anterior.

• Les imputables a l’activitat econòmica.
• Les despeses imputables exclusivament a
les rendes exemptes no són deduïbles.
• Les despeses comunes es deduiran
proporcionalment a l’activtat subjecte i no
exempta.

Impost de Societats. Entitats parcialment exemptes
• Totes les associacions hauran de presentar l’impost de societats, per
aquells exercicis econòmics iniciats a partir del dia 1 de gener de 2015,
encara que estiguin inactives.
• Si l’entitat només realitza activitats exemptes, la tributació serà 0,00€.
• En el cas de realització d’activitats econòmiques amb superàvit, el tipus
impositiu a aplicar al benefici serà del 25%. Per tant s’equipara la
tributació de les PIMES a la de les associacions.
• 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 quota
tributària simples o no.

Comptabilitat per partida doble
Què
és?

És el sistema ordenat (mitjançant els principis
comptables) de comptes que serveix per a observar
la realitat econòmica d'una entitat econòmica i les
variacions que es produeixin.
La comptabilitat per partida doble implica el realitzar
almenys dues entrades (o assentaments) per a cada
transacció:

El Capítol III del Títol I, Règim comptable i documental
Article 313-2. Llibres de comptabilitat
1.Les persones jurídiques han de portar un llibre diari i
un llibre d'inventaris i comptes anuals, llevat de les
entitats que no estan obligades a presentar la declaració
de l'impost de societats, les quals tampoc no estan
obligades a portar el llibre diari ni el d'inventaris i
comptes anuals, però han de portar almenys un llibre de
caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

Article 322-15. Deures d’elaboració dels comptes i
de transparència.
3. Les associacions declarades d'utilitat
pública, les que rebin periòdicament
subvencions o altres ajuts econòmics de
les administracions públiques i les que
recorrin a la captació pública de fons com a
mitjà de finançament de llurs activitats, han
d'elaborar en tots els casos els comptes
anuals i fer-los accessibles al públic.

Comptabilitat per partida doble
•

L’impost de Societats obliga a portar una comptabilitat seguint el criteri de
meritació, o doble partida.

•

Ja no és possible doncs, portar la comptabilitat seguint el criteri de caixa.
Cal que tinguem un sistema per portar aquesta comptabilitat per
partida doble i que ens permeti distingir les Rendes Exemptes i no exemptes.

•

Per les entitats d’àmbit català s’ha d’utilitzar el PGC de les associacions i
fundacions de Catalunya (Decret 259/2008).

•

És molt important que tinguem el suport documental de tots els moviments
econòmics (rebuts, factures, nòmines…)

El Certificat Digital
Què
és?

Un Certificat Digital és un document digital
mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat
de certificació) garanteix la vinculació entre la
identitat d'un subjecte o entitat i la seva clau pública.

Sol.licitar-ho a la Fàbrica Nacional Moneda i Timbre /IDCAT
Validar-ho a l’Agència Tributària
Descarregar-ho a l’ordinador

Debat

