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Entitats

Aquesta llei podria afectar 45.000 entitats a Catalunya

La reforma fiscal obliga les associacions
a presentar Impost de Societats
pensada per a les entitats
mercantils i pot dificultar
la identificació de la informació econòmica o, per
exemple, que no existeix
un model simplificat per
a les entitats més petites.
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finals de novembre es va aprovar
la Llei 27/2014
de 27 de novembre de
l’Impost de Societats
que afecta les entitats
no lucratives des de l’1
de gener de 2015.

Declaració
del model 347

Una altra novetat important és que al mes de febrer totes les associacions
que reben subvencions
d’organismes oficials han
de presentar la declaració
informativa del model 347,
independentment dels imports cobrats. Aquest canvi
afecta a la majoria d’associacions que, a més, per fer
aquest tràmit han de tenir
signatura electrònica.

La principal novetat és que
totes les associacions estan
obligades a presentar la
declaració de l’Impost de
Societats, amb independència de si realitza o no
activitats econòmiques
i sense tenir en compte
la seva mida o dimensió
econòmica.
Per explicar aquests canvis,
Suport Associatiu va organitzar un acte el passat 2
d’octubre que va comptar
amb la participació de més
de 150 representants d’entitats del Tercer Sector.
Com a conseqüència es
deriva una altra obligació:
totes les associacions han
de portar una comptabilitat per partida doble d’acord amb el Pla de comptabilitat de les fundacions
i les associacions, no és suficient portar un llibre de
caixa com han fet fins ara
la majoria d’associacions
de petita dimensió.

Taula d’experts. D’esquerra a dreta, Víctor García, Suport Associatiu, Diego Artacho, advocat, Núria Valls, gerent de Suport

Associatiu, i Carles Campuzano, diputat per CiU, en l’acte que va organitzar Suport el 2 d’octubre per explicar aquests canvis. J.M. VALLS

Pèrdua del tracte
diferencial

Aquest fet suposa una gran
dificultat per aquestes entitats, integrades generalment per voluntariat i amb
pocs recursos, provinents
habitualment de les quotes
dels socis i dels donatius i,
en menor mesura a partir
de la crisi, de les subvencions. És el cas de moltes
entitats culturals, veïnals,
socials, de mares i pares,
de lleure, clubs esportius,
etc., que ara poden ser
sancionades per l’agència
tributària per aquest tema.

Si la vostra associació té dubtes
sobre la reforma fiscal...
Suport Associatiu us ofereix assessorament,
jornades informatives, guies i recursos.
Per a més informació:

Suport Associatiu / economic@suport.org / 93 474 74 07
Atenent al nombre d’associacions inscrites al registre
d’associacions del Departament de Justícia i del Registre d’entitats esportives,
des de Suport Associatiu
s’estima que aquesta reforma obliga i afecta més

de 45.000 associacions
catalanes.
Per últim, i per acabar de
complicar una mica més
la vida a les associacions,
aquests canvis suposen
la pèrdua del tracte di-

ferencial de les entitats
respecte a les empreses,
a les quals queden equiparades, tributant al
25%. També hi ha complicacions afegides com
que la nomenclatura de
l’impost de societats està

Entrada en vigor de
la llei de transparència

Tant la llei catalana com la
llei estatal de transparència obliguen les entitats
que reben subvencions de
més de 100.000 euros o
bé de més de 5.000 euros,
sempre que representin
més del 40% dels seus ingressos totals, a fer pública
a través del seu web la informació sobre les funcions
que realitzen, els estatuts,
l’estructura organitzativa, els membres de junta
i trajectòria professional,
informació relativa a les
subvencions públiques
així com dels contractes i
convenis subscrits amb les
administracions públiques.

Tercer Sector. Enfortir les entitats, eix de la tasca de Suport

Suport Associatiu, 25 anys
al costat de les entitats
@AlfonsValle

Alfons
Valle

S

uport va fer 25
anys dedicant-se
a l’enfortiment
del Tercer Sector amb
l’acompanyament en
les tasques de gestió,
formació i generació
de recursos per a associacions
i fundacions.

L’acte de cloenda de la celebració d’aquests 25 anys
va tenir lloc el passat 6 de
novembre. Una trobada
en la qual van participar
representants d’entitats
del Tercer Sector, treballadores i treballadors i
persones vinculades amb
Suport Associatiu. En total, prop d’un centenar de
persones que van poder
compartir una bona estona recordant els orígens
i l’evolució del treball

de Suport Associatiu en
favor del Tercer Sector.
Durant la vetllada, Núria
Valls, gerent de Suport
Associatiu, va presentar
un vídeo que resumeix
la trajectòria de l’entitat
i incorpora opinions de
responsables d’organitzacions que treballen amb
Suport.
L’aniversari va començar
amb una celebració a la
que va ser la primera seu

25 anys. Núria Valls, gerent de Suport Associatiu, durant l’acte de cloenda de l’aniversari de l’entitat

de l’entitat, el Club d’Esplai Bellvitge, el 12 de
desembre de 2013. L’acte
es va fer en el marc de la
III Trobada anual d’entitats del Club de Suport,
amb el lema “25 anys al

costat de les entitats”.
Durant la jornada es va
inaugurar una exposició
que repassava la història
de l’entitat: des dels seus
inicis, creada per ajudar
els esplais del Movibaix

a millorar la seva gestió
laboral, econòmica i jurídica; fins el moment actual, en què dóna assessorament a més de 1.100
associacions i fundacions
de tots els àmbits.

