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Més de tres mil entitats conformen el teixit associatiu de la ciutat de Barcelona. A través d’aquest,
milers de persones canalitzen voluntàriament els seus valors, idees i il·lusions per afavorir que la
ciutat sigui més oberta, més participativa i més solidària amb les necessitats de la seva gent.

L’Ajuntament de Barcelona considera que és molt important que les entitats tinguin elements que
permetin el màxim aprofitament dels seus recursos i la millora de la seva gestió diària, i aquí hi
trobem el significat de la tasca de Torre Jussana-Serveis Associatius. 

El procés de modernització que, els darrers anys, han realitzat les associacions, pel que fa als
plantejaments dels serveis a oferir i les relacions que s’estableixen i les activitats que es realit-
zen, ha comportat un canvi i un augment de la complexitat dels seus models de gestió globals, i
així ha passat en l’abordatge del tema fiscal, que incideix de ple en factors com la transparència
i la responsabilitat social. 

El tema fiscal és tractat en aquesta publicació, que ara teniu a les mans, de forma didàctica i
senzilla, per tal que els gestors de les associacions puguin resoldre i aplicar molt millor aquesta
qüestió en les seves entitats, la importància d’aquest punt és el motiu de la present reedició revi-
sada, que té l’objectiu de permetre una aproximació fàcil a una matèria difícil com és la de la fis-
calitat.

Joan Clos i Matheu Assumpta Escarp i Gibert
Alcalde de Barcelona Regidora de Participació Ciutadana

Solidaritat i Cooperació
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La fiscalitat de les associacions no és cosa fàcil.

No és fàcil, entre d’altres raons, perquè la fiscalitat, ja sigui la de les associacions o la de qual-
sevol altra entitat, ha esdevingut una matèria complexa i, sobretot, canviant. No hi ha any sense
noves disposicions o canvis en la normativa vigent.

Tampoc és fàcil perquè l’administració tributària sembla desconèixer la relativa precarietat dels
mitjans materials i humans amb què compten la majoria de les associacions, i els imposa unes
obligacions tributàries que, difícilment, podran complir sense esmerçar-hi una part important dels
seus recursos. 

I, per últim, tampoc és fàcil perquè els seus membres, ocupats en allò que realment els interes-
sa, i que és el motiu que els ha portat a associar-se, tendeixen a deixar de banda algunes de les
qüestions més tècniques de la gestió quotidiana de l’associació, com poden ser la comptabilitat
o la fiscalitat. 

Tanmateix, les obligacions fiscals hi són i cal que les associacions les compleixin. En cas que no
ho facin, podrien ser sancionades per la Inspecció de Tributs de l’Agència Tributària, o veure’s
excloses, per part de l’administració, de la concessió de determinades subvencions. 

Aquest Útil Pràctic pretén ajudar a la comprensió de les principals obligacions tributàries que
tenen les associacions. Cal tenir present, però, que es tracta d’una breu exposició, feta de la forma
més senzilla possible (amb les limitacions que això suposa), sobre els aspectes més importants
d’alguns dels impostos que poden afectar a les associacions. En cap cas, doncs, podrà substituir
un assessorament qualificat que, tard o d’hora, caldrà anar a buscar.

Tot i això, entenem que, com que s’hi expliquen els aspectes essencials dels impostos més impor-
tants, qui el llegeixi podrà tenir una certa visió de conjunt que, com a mínim, li serà útil per saber
per on començar. 

Els impostos que es tracten són els més habituals, els de cada dia: l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost sobre el Valor Afegit i
l’Impost sobre Societats.

N’hi ha, però, d’altres: l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats,
l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost sobre el Increment de Valor dels Terrenys Urbans...
Aquests, no obstant, són impostos que només afecten a les associacions en casos no gaire habi-
tuals, i, per tant, no són objecte d’aquest Útil.
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El motiu que fa que les associacions hagin de pagar impostos és relativament senzill: encara que
siguin entitats sense afany de lucre, quan es donen determinades circumstàncies, cauen en l’àm-
bit d’aplicació de determinats impostos.

Així, quan portin a terme activitats econòmiques, és a dir, quan lliurin béns i prestin serveis, i
encara que això sigui necessari pel compliment del seu objecte fundacional, les associacions
esdevindran, a efectes de la normativa tributària, «empresaris». 

Seran, però, uns «empresaris» atípics, que no tindran afany de lucre i que no repartiran, en cas
que n’hi hagi, els beneficis obtinguts entre els socis. 

Tanmateix, la normativa les seguirà considerant com a «empresaris». I, en aquest cas, les asso-
ciacions tindran, gairebé, les mateixes obligacions fiscals i comptables, que les que tindria una
societat mercantil que portés a terme la mateixa activitat.

També hi haurà el cas contrari, però cada vegada menys freqüent, que és quan les associacions
no lliurin béns ni prestin serveis de cap mena. En aquest cas, sí que estaran exemptes del paga-
ment de la majoria dels impostos, i, normalment, de les formalitats que puguin estar-hi associa-
des, tot i que hi ha algunes excepcions que anirem veient en aquesta guia.

Pel que fa al contingut de l’Útil Pràctic que teniu a les mans, en primer lloc, es parla de les obli-
gacions formals de les associacions: com s’han d’identificar i posar en coneixement de l’adminis-
tració tributària les seves obligacions fiscals. És el capítol dedicat a la declaració censal i el NIF.

En segon lloc, es parla d’aquells impostos que amb la normativa actual, en la majoria dels casos
representen més una formalitat que una càrrega econòmica per l’entitat, és a dir, dels impostos
que suposen, per a les associacions, una càrrega més administrativa que econòmica. Es tracta
d’impostos en els que les associacions fan de recaptadores dels impostos que han de pagar altres
entitats o persones. Són els capítols dedicats a l’Impost d’Activitats Econòmiques i a les reten-
cions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre Societats.

I, en tercer i darrer lloc, es parla dels impostos que sí que els suposen una despesa. Es tracta dels
impostos en els que les associacions són, efectivament, les obligades a pagar-los. Són els capí-
tols dedicats a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’Impost sobre Societats i l’Impost sobre el
Valor Afegit (quan aquest no pugui deduir-se totalment) i a l’Impost sobre Societats.

Finalment, es dedica un apartat per comentar aquells donatius que poden rebre les nostres enti-
tats: quines obligacions comporten i en quins casos suposen una possible deducció per al donant.

Cadascun dels capítols conté, a part de l’explicació dels aspectes més bàsics de l’impost que
correspongui, un cas pràctic. Per això, s’ha constituït una associació, totalment imaginària, ano-
menada «Associació Cultural Vincennes». És una associació que entenem que tindrà, donades les
seves activitats, unes obligacions semblants a les que podria tenir, a la pràctica, una associació
qualsevol.

Som conscients que hi ha moltes més coses a dir. L’espai, però, és limitat.
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PRESENTACIÓ DE SUPORT ASSOCIATIU

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

La Fundació Catalana de l’Esplai (www.esplai.org) fa més de 30 anys que es dedica a «educar els
infants i els joves en el lleure i promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat transfor-
madora i d’inclusió social».

La Fundació Catalana de l’Esplai organitza tot un ventall d’activitats de lleure educatiu, de for-
mació i de desenvolupament de programes d’educació en valors, donant resposta a les noves
necessitats que se’ns plantegen amb l’evolució actual de les formes de vida, dels horaris laborals
i de l’organització escolar.

Suport Associatiu (www.suport.org) és l’entitat de la Fundació Catalana de l’Esplai dedicada a la
promoció del tercer sector a Catalunya i a recolzar el món associatiu en els diferents àmbits de la
seva gestió.

Suport Associatiu té com objectiu promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç dels
ciutadans en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural, i en aquest sentit, resulta
fonamental facilitar el desenvolupament associatiu com un mitjà imprescindible per a despertar
iniciatives socials, la participació de la ciutadania catalana i la responsabilitat personal i social.

Des de Suport Associatiu s’impulsen gran quantitat d’accions formatives, de divulgació i d’asses-
sorament dirigides a les entitats sense afany de lucre i als seus equips per tal de millorar la seva
gestió i eficàcia, amb la finalitat de fomentar el moviment associatiu arreu de Catalunya.

PRESENTACIÓ DE L’AUTOR

Antoni Sellarès és Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de
Barcelona, i Màster en Auditoria de Comptes per la Universitat Autònoma de Barcelona. És eco-
nomista en exercici i membre del Registre d’Economistes Assessors Fiscals. És soci fundador de
la societat Blasco Sellarès i Associats, SRL (www.blasco-sellares.com), on dirigeix la divisió d’as-
sessorament fiscal i comptable. 

Ha col·laborat, des de fa més de quinze anys, de forma directa i contínua en la gestió de diver-
ses associacions, bé formant part de la junta directiva, bé professionalment, com a treballador o
assessor extern. 

Durant aquest període, ha impartit cursos de formació, sobre la gestió, la comptabilitat i la fiscalitat
de les entitats sense afany de lucre, per a tota mena d’organismes públics i privats i universitats.

Fa més de deu anys que, primer des del Casal d’Associacions Juvenils de l’Ajuntament de
Barcelona i des de Torre Jussana, va assessorar a tota mena d’associacions i fundacions sobre les
qüestions comptables i fiscals que les puguessin afectar.
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1. NORMATIVA REGULADORA

• Reial Decret 338/1990, de 9 de març, pel qual es regula la composició i la forma d’utilització
del Número de Identificació Fiscal (BOE 14 i 16-03-1990).

• Reial Decret 1041/2003, d’1 de agost, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen deter-
minats censos tributaris i es modifiquen altres normes relacionades amb la gestió de l’Impost
sobre activitats econòmiques (BOE 05-09-2003).

• Ordre HAC/2567/2003, de 10 de setembre, per la qual s’aprova el model 036 de declaració
censal d’alta, modificació i baixa en el cens de obligats tributaris i s’estableixen l’àmbit i les
condicions generals per a la seva presentació (BOE 17-09-2003).

2. QUÈ ÉS

L’Agència Tributària disposa d’un cens que inclou totes aquelles entitats (empresaris, professio-
nals, fundacions, associacions...) que realitzen activitats amb transcendència fiscal.

Les finalitats d’aquest cens són les següents:

• Identificar-les, proporcionant-los-hi un Número d’Identificació Fiscal (NIF).
• Conèixer la naturalesa de les seves activitats i les obligacions tributàries que se’n deriven.
• Fer el seguiment del compliment de les seves obligacions tributàries.

La declaració censal és el mitjà a través del qual, les associacions, com a entitats que realitzen
activitats amb transcendència fiscal, podran accedir al cens quan així ho estableixi la normativa. 

3. QUI L’HA DE PRESENTAR

Totes les associacions han de presentar la declaració censal en un moment o altre: 

• Les associacions que no tinguin previst realitzar lliuraments de béns i serveis ni fer pagaments
subjectes a retenció, l’hauran de presentar per tal d’obtenir el NIF.

• Les associacions que tinguin previst fer lliuraments de béns i prestacions de serveis i/o fer paga-
ments subjectes a retenció, l’hauran de presentar, com a mínim, per:

a. Obtenir el NIF.
b. Comunicar quines seran les seves activitats. 
c. Comunicar quines seran les declaracions fiscals que presentaran. 

DECLARACIÓ CENSAL

NIF
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En relació a les associacions, el NIF és allò que les identifica a efectes tributaris: tenir-lo és obli-
gatori i, a més a més, els serà necessari per a realitzar qualsevol acte amb rellevància fiscal (com-
prar, vendre, obrir comptes bancaris, sol·licitar subvencions, tenir treballadors...). 

En conseqüència, totes les associacions l’han de sol·licitar ja que, tard o d’hora, els serà
imprescindible.

4. QUAN S’HA DE PRESENTAR I TIPUS DE DECLARACIONS

Hi ha diferents situacions que obligaran a la presentació d’una declaració censal. A cadascuna li
correspondrà un termini de declaració diferent. És important complir aquests terminis ja que la
presentació fora de termini serà causa de sanció econòmica a l’entitat per part de l’Agència
Tributària.

Les causes de presentació més habituals per a una entitat sense afany de lucre són:

• Declaració d’alta (sol·licitud del NIF): una vegada constituïda, i quan l’entitat no tingui previst
realitzar lliuraments de béns i serveis ni fer pagaments subjectes a retenció, haurà de presen-
tar una declaració en la qual:

a. Comunicarà totes les seves dades.
b. Sol·licitarà el NIF. 

El termini de presentació d’aquesta declaració és d’un mes a partir de la constitució de l’as-
sociació.

• Declaració d’alta (sol·licitud del NIF i declaració d’inici de les activitats): una vegada constituï-
da, i quan l’entitat tingui previst lliurar béns i prestar serveis i/o fer pagaments subjectes a reten-
ció, haurà de presentar una declaració en la qual:

a. Comunicarà totes les seves dades.
b. Sol·licitarà el NIF.
c. Informarà del tipus d’activitats que realitzarà.
d. Informarà sobre les declaracions tributàries que presentarà. 

El termini de presentació d’aquesta declaració és d’un mes a partir de la constitució de l’asso-
ciació, i sempre abans de la realització de qualsevol lliurament, prestació o adquisició de béns o
serveis, de la percepció de cobraments o abonament de pagaments, o de la contractació de per-
sonal laboral.

• Declaració d’inici de les activitats: una vegada constituïda, i quan ja disposi de NIF, quan l’as-
sociació tingui previst lliurar béns i prestar serveis i/o fer pagaments subjectes a retenció, haurà
de presentar una declaració en la qual:

a. Informarà del tipus d’activitats que realitzarà.
b. Informarà sobre les declaracions tributàries que presentarà. 

El termini de presentació d’aquesta declaració és amb anterioritat a l’inici de les activitats i/o a
la realització d’operacions relacionades amb aquestes. 
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• Declaració de modificació: una vegada presentada la declaració d’alta, si alguna de les dades
de l’associació varia (nom, domicili, tipus d’activitat, declaracions a presentar...), haurà de pre-
sentar una declaració en la qual comunicarà els canvis que s’han produït.

El termini de presentació d’aquesta declaració és d’un mes a comptar des del dia següent a aquell
en que s’hagi produït el fet que causi la modificació. 

En cas que la modificació afectés l’obligació de presentar alguna declaració tributària, el termini
de presentació finalitzaria el darrer dia establert per a presentar l’esmentada declaració.

Exemple 1: si una associació canvia de domicili social, haurà de presentar una declaració de
modificació on comunicarà el seu nou domicili. 

Exemple 2: si una associació, que estava obligada a presentar declaracions de l’IRPF perquè tenia
treballadors contractats, deixa de tenir-ne, haurà de presentar, abans d’un mes o abans del darrer
dia establert per a presentar la declaració de l’IRPF, una declaració de modificació on comunica-
rà que, a partir d’aquell moment, ja no ha de presentar més declaracions trimestrals de l’IRPF. 

• Declaració de baixa: si una associació cessa en les seves activitats, o es dissol, haurà de pre-
sentar una declaració de baixa en la qual comunicarà la seva baixa del cens.

El termini de presentació d’aquesta declaració és d’un mes després del cessament de l’activitat
o de la inscripció de l’acta de la dissolució en el registre a on figurava inscrita l’entitat. 

5. MODELS OFICIALS DE LES DECLARACIONS

Existeix un únic model oficial per a fer totes les declaracions, què és el model 036.

Hi ha diferents maneres d’adquirir-lo i d’omplir-lo:

• Es pot comprar en paper a qualsevol Delegació de l’Agència Tributària i omplir-lo a mà o amb
màquina d’escriure.

• Es pot descarregar des de la pàgina WEB de l’Agència Tributària (www.aeat.es), imprimir-ho i
omplir-ho a mà, o complimentar-ho directament a l’ordinador abans de la seva impressió.

• Es pot complimentar el model mitjançant l’opció existent a la pàgina WEB anteriorment esmen-
tada: «Descàrrega del formulari per a la complimentació, validació i obtenció del model 036 en
PDF per a la seva impressió». Aquesta modalitat permet omplir l’imprès i a més a més, enviar-
lo a l’Agència Tributària perquè aquesta, de forma interactiva, revisi si hi ha cap error a la com-
plimentació (aquesta operació no suposa cap presentació efectiva de l’imprès, només es
comprova que no hi hagi cap incongruència). Un cop validada, es generarà un document PDF
on només hi haurà les pàgines que continguin dades, i aquest document, un cop imprès serà el
que s’haurà de presentar a l’Agència Tributària. Amb aquesta opció ens assegurem que no hi ha
cap error de tipus formal. Per a aquesta modalitat no és necessari disposar de cap certificat
electrònic d’usuari.

13
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6. MODALITATS I LLOC DE PRESENTACIÓ

Presentació en imprès:

• Lliurament directe o per correu certificat: en la Delegació de l’Agència Tributària del domicili
fiscal de l’associació.

Presentació telemàtica:

• Aquesta opció és possible únicament per a les entitats que disposin de certificat d’usuari.
L’imprès s’omplirà directament a la WEB de la Agència Tributària, des de l’opció «Descàrrega
de formularis per a la complimentació i presentació telemàtica del model 036». Un cop omplert
i guardat, se l’ha de fer passar per un procés de validació i una vegada corregits els possibles
errors, es podrà transmetre telemàticament, o imprimir-lo per a la seva presentació en paper,
com s’ha comentat en el punt anterior. Si es transmet telemàticament, el sistema retornarà un
missatge de resposta que s’ha de conservar, ja que serà el document justificatiu conforme la
declaració ha estat efectivament presentada, i del moment en el qual s’ha fet aquest tràmit.

No es podrà fer servir aquest canal de presentació quan sigui necessari aportar documentació
complementària.

7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 

La presentació de la declaració censal eventualment haurà d’anar acompanyada de la documen-
tació necessària per a justificar allò que es comunica.

Per exemple:

• Si es presenta una declaració d’alta, caldrà adjuntar-hi:

a. Original i còpia d’escriptura pública o document equivalent on s’acrediti la constitució de
l’entitat, és a dir, de l’acta fundacional.

b. Original i còpia dels estatuts de l’entitat.
c. Original i còpia de la sol·licitud d’inscripció de l’associació, presentada al Registre

d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o a altre regis-
tre públic que li pugui correspondre, segons l’objecte social de l’entitat. 

• Si es presenta una declaració de modificació, caldrà adjuntar-hi documentació justificativa del
canvi, si s’escau: 

a. Si, per exemple, s’ha modificat el domicili social: el certificat de la inscripció de la modi-
ficació al Registre d’Associacions, o bé la resolució d’aquesta inscripció.

• Si es presenta una declaració de baixa, caldrà adjuntar-hi:

a. Certificació de l’acta de l’assemblea general de socis en la qual va aprovar-se la dissolució
de l’associació.

b. Sol·licitud d’inscripció de la dissolució al Registre d’Associacions del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

14
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8. CAS PRÀCTIC

L’1 d’octubre 2005 es va constituir una associació anomenada «ASSOCIACIÓ CULTURAL VIN-
CENNES».

Les dades més significatives de l’associació són les següents:

Raó social de l’associació: «ASSOCIACIÓ CULTURAL VINCENNES»

Domicili: Carrer Muntaner 906
08042 Barcelona

Junta Directiva: President: Manel CB DNI 34.565.960L
Secretària: Anna AB DNI 43.996.968S
Tresorer: Martí VN DNI 29.510.109M

Objecte Social: Difusió i conservació del patrimoni cultural. Es donarà
d’alta en l’activitat de Biblioteques i Museus, especificada
a l’epígraf de IAE: 966.1 

Data d’inici de les activitats: 2 d’octubre de 2005
Data del tancament comptes: 31 de desembre
Altres Contractarà un treballador

Contractarà serveis professionals 
Llogarà un local

Una vegada constituïda, l’associació haurà de presentar en el termini establert, una declaració
censal d’alta. 

DECLARACIÓ CENSAL D’ALTA: MODEL 036

Els apartats de la declaració censal més importants que caldrà omplir seran els següents:

Dades identificatives:
Pàgina 1A: haurà d’omplir les caselles adients corresponents a l’apartat B) Persona jurídica o
entitat resident o constituïda a Espanya, amb les dades de nom i adreça de l’entitat. S’ha d’in-
dicar que té una personalitat jurídica (casella 65, marcar la opció «si»), marcar la casella 68 i a
la casella 69 indicar la forma jurídica de l’entitat (associació, fundació,...).
Pàgina 1B: haurà d’omplir l’apartat E) Lloc, data i signatura, identificant la persona signant i el
seu càrrec en l’òrgan directiu de l’entitat, o bé només posant que és representant.

Causa de la presentació:
Pàgina 2., apartat A) Alta: les caselles 200 i 202 per a informar sobre el motiu de la presentació. 

En el nostre cas:

• Que se sol·licita el NIF.
• Que s’inicia l’activitat.

Dades tributàries de caràcter general:
A la pàgina 3, apartat A) Representant: s’ha d’omplir les caselles que calguin des de la 300 a la
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312, amb les dades del representant legal de l’entitat, habitualment el seu president. S’ha de
marcar la casella 320 i la 322, i la que correspongui amb el cas de l’entitat a les caselles de la
330 a la 335 (tipus de representació). Per exemple, si el president ha estat escollit mitjançant
l’assemblea general, s’haurà de marcar la casella 335 (altres) i escriure en el requadre del cos-
tat: «assemblea». A l’apartat B) Altres dades s’han d’omplir les caselles necessàries de les que
van de la 340 a la 357, per a informar sobre determinats aspectes de l’associació, com ara la data
de tancament del seu exercici fiscal, i de les activitats que realitza. Aquest apartat el veurem amb
més detall quan veiem el tema corresponent a l’IAE. 

En el nostre cas:

• Que la data de tancament dels comptes és el 31 de desembre. 
• Que es comunica l’exempció en el pagament de l’IAE per l’activitat econòmica per estar en un

dels supòsits d’exempció d’aquest impost (article 83.1 Llei 39/1988, apartat b).

Declaració d’activitats i locals (activitat principal):
Pàgina 4A. En aquesta pàgina s’ompliran els apartats corresponents a l’activitat econòmica que
pensa fer l’entitat (epígraf IAE, locals que afecten l’activitat, etc.). Omplirem la casella 402 i 400,
indicant l’epígraf en el qual ens donem d’alta, i la descripció de l’activitat. A l’apartat B) haurem
de indicar la data d’alta de l’activitat, el municipi a on s’exercirà i, si s’escau, les dades corres-
ponents als locals afectes a l’activitat.

En el nostre cas:

• l’epígraf 966.1, i la descripció de l’activitat: «Biblioteques i Museus». La casella 403 l’ompli-
rem amb el tipus de activitat (Altres empresarials) i a la casella 404, el codi de l’activitat (A03). 

• Per a no complicar gaire el model, s’ha considerat que l’activitat es desenvolupa fora d’un local
determinat. Si hi hagués algun local a on es fes aquesta activitat, s’hauria de indicar la refe-
rència cadastral del mateix, l’adreça, la superfície, el grau d’afectació a l’activitat, etc.

Com que de moment només ens donarem d’alta a l’activitat principal, la pàgina 4B no l’omplirem.

Dades relatives a l’impost sobre el valor afegit:
Pàgina 5. En aquesta pàgina s’indiquen les circumstàncies relatives a aquest impost: si només es
fan activitats exemptes, el règim d’IVA a aplicar, i les opcions de la prorrata, que veurem amb
deteniment a l’apartat corresponent a aquest impost. Segons el que es marqui en aquesta pàgi-
na, restarem obligats o no a presentar les declaracions corresponents d’IVA. 

En el nostre cas:

• Que està obligada a presentar declaracions de l’Impost sobre el Valor Afegit, ja que lliura béns
i serveis subjectes. Indicarem que no fem exclusivament operacions no subjectes a IVA marcant
«no» en la casella 501 (és a dir, que fem alguna operació no exempta). A la casella 510 hau-
rem de marcar «si» al Règim General de l’impost, i a la casella 511 indicar l’epígraf d’IAE en
el que ens hem donat d’alta (966.1).

Dades relatives a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats i
Impost sobre la Renda de No Residents:
Pàgina 6. En aquesta pàgina s’indiquen les circumstàncies relatives a aquests impostos: els apar-
tats A i C estan destinats a les persones físiques, però l’entitat haurà d’omplir l’apartat B), refe-
rit a persones jurídiques, en concret a l’Impost de Societats.

16
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En el nostre cas:

• Que està obligada a presentar declaració sobre l’Impost sobre Societats. 
• Que és una entitat regulada pel règim de les entitats exemptes parcialment (art. 9.3 Llei

43/1995)

Dades relatives a Retencions, Ingressos a compte, Impostos Especials i d’altres:
Pàgina 7. En aquesta pàgina s’indiquen les circumstàncies relatives a les retencions que l’entitat
haurà d’efectuar: rendiments de treball personal i d’activitats professionals, lloguers, rendes de
capital o patrimoni, etc., i les relatives a impostos especials. Aquests darrers no acostumen a afec-
tar a les nostres entitats. S’hauran de marcar les caselles adients de la 700 a la 707, amb un «sí»
o un «no».

En el nostre cas:

• Que estarà obligada a presentar les declaracions de retencions sobre els rendiments del treball
i d’activitats professionals, ja que tindrà treballadors contractats i li facturaran professionals
independents.

• Que estarà obligada a presentar les declaracions de retencions sobre els lloguers, ja que lloga-
rà un local. 

Les pàgines 8 i 9, en principi, no s’hauran d’omplir.

A continuació us adjuntem un exemple pràctic de Declaración Censal.
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1. NORMATIVA REGULADORA 

• Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. (BOE 09-03-2004)

• Real Decret 1041/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen deter-
minats censos tributaris i es modifiquen altres normes relacionades amb la gestió de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques.(BOE 05-09-2003)

• Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals. (BOE 28-12-2002)

• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels
incentius fiscals al mecenatge (B.O.E. 24-12-2002)

• Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les Tarifes i la
Instrucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 

• Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

2. QUÈ ÉS

L’IAE és un impost que grava la realització d’activitats econòmiques. 

Per a la normativa que regula l’impost, s’entén per activitat econòmica qualsevol activitat que
impliqui l’ordenació de mitjans materials i/o humans, siguin propis i/o aliens, amb la finalitat de
lliurar béns i prestar serveis; no cal que hi hagi ànim de lucre, que es realitzi de forma habitual o
que existeixi contraprestació econòmica. 

En conseqüència, l’IAE grava el simple lliurament de béns i prestació de serveis, no el superàvit
(o excedent) que se n’obtingui o l’ànim de lucre amb què pugui fer-se.

3. QUI L’HA DE PAGAR

Amb l’entrada en vigor de la llei 51/2002, que reforma l’anterior llei 39/1998 Reguladora de
Hisendes locals, s’han produït modificacions molt importants que ens afecten a la majoria de les
entitats no lucratives. 

Així, a partir de l’1 de gener de 2003 estan exemp-
tes de pagar aquest impost, totes aquelles entitats
que tinguin un import net de la xifra de negocis infe-
rior a 1.000.000 d'euros. 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS

ECONÒMIQUES (IAE)
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Independentment que quedin afectades per alguna de les exempcions possibles, aquelles entitats
que lliurin béns i/o prestin serveis, és a dir, que facin activitat econòmica, igualment s’hauran de
donar d’alta en l’impost, encara que no hagin de pagar res. 

El fet que els lliuraments de béns i/o prestacions de serveis estiguin relacionats amb l’objecte fun-
dacional de l’associació, què es facin en absència d’ànim de lucre i, ocasionalment, de contra-
prestació econòmica, no alliberen, en cap cas, de l’obligació de donar-se d’alta.

Serà molt difícil, doncs, que una associació no realitzi activitats econòmiques tal com les defineix
l’impost: l’organització d’uns campaments, d’un concert o d’uns cursos, seran considerades com
a prestacions de serveis, mentre que les vendes de llibres o samarretes seran considerades com a
lliuraments de béns. 

4. COM FUNCIONA

Aquest impost es recapta per mitjà de censos. A diferència, per exemple, de l’IRPF que ens obliga a
presentar una declaració-liquidació en un període determinat, la gestió de l’IAE es fa mitjançant la
inscripció en un cens on s’ha d’indicar l’activitat que es realitza. Després l’Ajuntament o
l’Administració Tributària ens notifica, si s’escau, la quantitat a pagar i el termini per fer el pagament.

La quota a pagar, en cas que l’entitat no estigui exempta de pagar IAE, es determinarà en funció
d’uns epígrafs i d’unes tarifes, depenent de l’activitat desenvolupada, la superfície dels locals, la
situació d’aquests i d’altres dades.

5. EXEMPCIONS POSSIBLES PER L’IAE

Les principals exempcions que poden interessar a una entitat sense afany de lucre són les
següents (art. 78 RDL 2/2004):

• Els subjectes passius de l'Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l'art.
33 de la Llei Gral. Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a
1.000.000 d'euros.

Aquesta xifra de negocis es determina d’acord amb la normativa de la Llei de Societats
Anònimes, que diu: «l’import net de la xifra de negocis comprendrà els imports de la venda
dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la
societat, deduïdes les bonificacions i la resta de deduccions sobre les vendes, així com
l’Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos directament relacionats amb la mencionada
xifra de negocis». Per tant, només tindrà en compte el conjunt d’ingressos de les activitats
econòmiques desenvolupades per l’entitat. 

Aquesta xifra es refereix al del període impositiu del qual el seu termini de declaració hagi
finalitzat l’any anterior al de la meritació del impost, és a dir, si una entitat supera aques-
ta xifra en l’exercici 2005, haurà de presentar la seva declaració d’impost de societats en
juliol de 2006, i no serà fins a l’exercici 2007 que començaria a pagar IAE, prèvia comu-
nicació a Hisenda amb la presentació del model 840.

Per gaudir d’aquesta exempció, només haurem de marcar la casella corresponent del model
036 en donar d’alta l’activitat (casella 351).
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• Subjectes passius que iniciïn la seva activitat en el territori espanyol, durant els dos perío-
des impositius d’aquest impost en què es desenvolupi la mateixa.

Per gaudir d’aquesta exempció, només haurem de marcar la casella corresponent del model
036 en donar d’alta l’activitat (casella 350).

• Establiments d’ensenyament costejats íntegrament amb fons de l’estat, CCAA, Entitats
Locals i les Fundacions declarades benèfiques o de Utilitat Pública, i els establiments d’en-
senyament en tots els seus graus sense afany de lucre que estiguin en règim de concert
educatiu, sempre que l’import dels seus serveis es destini, exclusivament, al sosteniment
de l’establiment.

En aquest cas no només ens haurem de donar d’alta de l’impost, sinó que a més haurem
de sol·licitar l’exempció amb el model 036 (casella 347).

• Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials sense ànim de
lucre, per a les activitats de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que per a
l'ensenyament, l'educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzin, encara que ven-
guin els productes dels tallers dedicats a aquests fins, sempre que l’import de la venda,
sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició
de primeres matèries o al sosteniment de l’establiment.

En aquest cas l’entitat no només s’haurà de donar d’alta de l’impost, sinó que a més haurà
de sol·licitar l’exempció amb el model 036 (casella 348)

• La Creu Roja espanyola 

Aquesta entitat no cal que es doni d’alta de l’impost, sinó que gaudeix d’una exempció
automàtica. 

• Les fundacions i entitats sense finalitat lucrativa que s’acullin al règim fiscal de la llei
49/2002, d’acord amb el que s’estableix a la mateixa Llei de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

A l’article 15 de la llei 49/2002 s’estableix que aquesta exempció es produeix només per
una determinada llista d’activitats, i també que s’han de donar d’alta de l’impost. L’exempció
serà automàtica per les activitats relacionades només pel fet d’estar acollit a aquest règim,
no caldrà sol·licitar-la, només caldrà comunicar-la (casella 357 del model 036).

6. CONCEPTE D’ACTIVITATS

La normativa de l’IAE distingeix entre les activitats considerades econòmiques, segons el seu
caràcter, i d’aquesta manera estan classificades en el RDL on es fixen les tarifes. La classificació
és la següent:

• Activitats empresarials, són les mineres, industrials, comercials, i de serveis, que estiguin
classificades en la secció primera de les tarifes.

• Activitats professionals, les efectuades per persones físiques classificades en la secció
segona de les tarifes.
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• Activitats artístiques, les efectuades per persones físiques classificades en la secció terce-
ra de les tarifes.

Les activitats de les entitats, lògicament seran activitats empresarials, i és en la secció primera
de les tarifes a on haurem de buscar els epígrafs més adequats a les activitats que vagi a realit-
zar l’entitat.

Al seu torn, cadascuna de les seccions de les tarifes es divideix en:

• Divisions: agrupen a sectors d’activitat i s’identifiquen pel primer dígit.
• Agrupacions: recullen activitats afins entre elles i s’identifiquen pels dos primers dígits.
• Grups: s’identifiquen pels tres primers dígits.
• Epígrafs: Consten de quatre dígits i constitueixen el nivell descriptiu més concret de cada

activitat.

7. TIPUS D’IAE 

En cas que l’entitat no pugui acollir-se a cap de les exempcions previstes, haurà de pagar anual-
ment una quota per aquest impost. S’haurà de pagar un IAE per cadascuna de les activitats que
es realitzin. 

A efectes de l’IAE, una activitat és la que agrupa un conjunt de lliuraments de béns i prestacions
de serveis que hi estan relacionats. 

Dues activitats seran diferents quan així ho determini l’impost. Si no són diferents, podran exer-
cir-se pagant un únic IAE; en cas contrari, caldrà pagar-ne dos.

Exemple: si una associació es dóna d’alta de l’IAE anomenat «Ensenyament de formació i per-
feccionament professional, no superior», podrà lliurar béns i prestar serveis relacionats amb la for-
mació professional no superior. 

Ara bé si, a més a més, també lliura béns i presta serveis relacionats amb la formació professio-
nal superior, com que existeix un IAE anomenat «Ensenyament de formació i perfeccionament pro-
fessional superior», caldrà que s’hi doni d’alta.

Això passa perquè, a efectes de la normativa, es tracta de dues activitats diferenciades. Per tant,
per poder-les exercir de forma simultània, caldrà donar-se d’alta en dos epígrafs de l’IAE (un per
a cadascuna de les activitats). 

Existeixen tres tipus de quotes en funció de l’àmbit de les activitats:

• Quota municipal: permet l’exercici d’una activitat en un municipi determinat; cal tenir una
quota municipal per cada municipi i per cada local, dins d’aquest municipi, des d’on s’e-
xerceixi l’activitat.

• Quota provincial: permet l’exercici d’una activitat a tota la província del municipi on es té
el domicili; cal tenir una quota provincial per cada província on s’exerceixi l’activitat.

Si es paga una quota provincial, No s’haurà de pagar cap quota municipal en aquella
província.
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• Quota nacional: permet l’exercici d’una activitat a tot l’Estat. 

Si es paga una quota nacional, no s’haurà de pagar cap quota provincial ni municipal.

Donada una activitat, l’impost en determina l’àmbit possible i estableix els diferents tipus de
quota que s’haurà de pagar en cada cas, sempre que l’entitat no es pugui acollir a cap de les
exempcions. 

8. QUANTITAT QUE S’HA DE PAGAR 

La quota a pagar serà la resultant d’aplicar les tarifes del impost, d’acord amb cadascun dels epí-
grafs de l’activitat en què es doni d’alta l’entitat segons el RDL 1175/1990.

L’import a pagar, depenent de l’epígraf, pot ésser una quota fixa o bé pot venir donat per la valo-
ració de diferents elements tributaris, establerts dins de alguns dels epígrafs, com ara kW de
potència instal·lada, superfície del local de negoci, nombre d’empleats, etc.

Cada tipus de quota té associat un import a pagar:

• Quota municipal: la quantitat a pagar vindrà donada per l’import establert a les tarifes,
incrementat pel que puguin establir les normatives tributàries de cada municipi. Els ajun-
taments poden fixar unes escales de coeficients que ponderin la situació física del local de
l’activitat dins de cada termini municipal, atenent a la categoria del carrer on estigui situat.
La quota s’hauria de multiplicar per aquests coeficients de situació per tal d’obtenir l’im-
port a pagar. Les Diputacions Provincials també poden establir un recàrrec addicional sobre
aquest impost, de fins a un 40% de la quota que únicament es podrà aplicar a les quotes
municipals.

• Quota provincial i nacional: la quantitat a pagar vindrà donada directament per l’import
establert a les tarifes.

Per a tots els tipus de quota, existeixen també uns coeficients de ponderació, que s’apli-
caran a la quota corresponent a cada epígraf, depenent de l’import net de la xifra de nego-
cis del subjecte passiu.

Per tant, per saber la quantitat que s’ha de pagar per a exercir una activitat, el primer que
s’haurà de fer és buscar quin és l’epígraf i, dins d’aquest, el tipus de quota que li corres-
pon. S’haurà de multiplicar, si s’escau, pels coeficients de situació i de ponderació, i afe-
gir, també si s’escau, el recàrrec de la Diputació Provincial.

9. BONIFICACIONS 

Per als cinc anys d’activitat següents al final del segon període impositiu de desenvolupament de
l’activitat, és a dir, de l’any 3 a l’any 7 des de l’alta, la normativa estableix una bonificació d’un
50% de la quota corresponent (recordem que els dos primers anys d’activitat gaudeixen d’e-
xempció del 100%).

Es tracta d’una bonificació de caràcter general a la qual poden acollir-se totes les associacions
que iniciïn una activitat subjecta a pagament d’aquest impost.
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La tramitació d’aquesta bonificació es fa de forma simultània a l’alta de l’obligació de pagament,
mitjançant el model 840.

També hi ha d’altres bonificacions previstes a la normativa com ara la de creació de llocs de tre-
ball o per utilitzar energies renovables.

10. PRORRATEIG DE LA QUANTITAT A PAGAR

L’IAE és un impost anual: el pagament de la quota permet l’exercici d’una activitat durant tot l’any.

Les quotes són irreductibles, perquè l’obligació de pagament es genera el primer dia de l’any.
L’única excepció a aquesta norma són els casos de declaració d’alta, quan el dia de començament
de l’activitat no coincideix amb l’any natural. En aquest cas, les quotes es calcularan proporcio-
nalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el del comença-
ment de l’inici de l’activitat.

Exemple: si una associació es dóna d’alta el 31 de març, ha de pagar l’any sencer; ara bé, si ho
fes l’1 d’abril, és a dir, un dia més tard, només hauria de pagar tres trimestres.

Tot i això, si l’activitat es donés de baixa abans de començar el quart trimestre de l’any, l’entitat
podria reclamar la devolució d’una part de la quota pagada, segons el nombre de trimestres natu-
rals en els quals s’ha exercit de forma efectiva: 

• Baixa abans de l’1 d’octubre: la quota es calcularà considerant el nombre de trimestres que res-
ten fins a final d’any, exclòs el trimestre de finalització de l’activitat. 

Exemple: si una associació es dóna de baixa el 30 de setembre, podrà reclamar la devolució de
la quota corresponent al darrer trimestre; ara bé, si ho fes l’1 d’octubre, és a dir, un dia més tard,
no podria reclamar cap import. Aquesta eventual reclamació l’hauria de fer, en el cas de
Barcelona, a l’oficina de l’Institut Municipal d’Hisenda. Si encara no hagués pagat la quota de
l’exercici en el qual es dóna de baixa, se li practicaria una liquidació pels tres trimestres efectius
d’activitat.

11. ADMINISTRACIÓ COMPETENT

La gestió del IAE contempla dos àmbits tributaris ben diferenciats:

• La gestió censal: la classificació de les activitats econòmiques, assenyalament de quotes i ges-
tió censal, serà competència de l’Agència Tributària. Per tant, les altes, modificacions i baixes
s’hauran de fer a l’oficina de l’Agència Tributària que li correspongui a l’entitat.

• La gestió dels pagaments: Les quotes municipals, a l’Institut Municipal d’Hisenda de
l’Ajuntament de Barcelona. Les quotes provincials i nacionals, a l’Agència Tributària.

12. FUNCIONAMENT DE L’IMPOST

Aquest impost funciona pel mètode de liquidació; l’associació subministra informació i és l’ad-
ministració la que, a partir d’aquesta informació, determina la quota a pagar.
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Aquesta liquidació se li notifica individualment a l’entitat, que amb aquest rebut podrà procedir
a fer el pagament.

13. OBLIGACIONS FORMALS 

Les obligacions formals que tindran les associacions seran les d’informar a l’administració sobre:

• La seva condició d’entitats obligades. 
• El tipus de béns que lliuren i serveis que presten.
• Les condicions sota les quals ho fan.

Per a fer-ho, hauran de presentar les següents declaracions:

• Una declaració d’alta: l’associació comunica a l’administració tota la informació rellevant
per a calcular la quota a pagar (tipus d’activitat, superfície i situació del local, data d’inici
de l’activitat...).

Aquesta declaració s’ha de presentar amb anterioritat al començament de l’exercici de
l’activitat.

Les entitats que deixin d’acomplir les condicions per a gaudir de l’exempció de l’impost,
han de presentar l’alta en el mes de desembre immediat anterior a l’any en el qual resul-
tin obligats a pagar l’impost. 

• Una declaració de variació: si una vegada presentada la declaració d’alta, alguna de les
dades de l’associació varia (tipus d’activitat, superfície i situació del local...), haurà de pre-
sentar una declaració on comunicarà els canvis que s’han produït. 

El termini de presentació d’aquesta declaració és d’un mes a partir d’haver-se produït la
modificació. 

• Una declaració de baixa: si una associació cessa en les seves activitats, haurà de presen-
tar una declaració on comunicarà la seva baixa del cens.

El termini de presentació d’aquesta declaració és d’un mes després que s’hagi finalitzat
l’activitat.

14. MODELS OFICIALS DE LES DECLARACIONS

Totes les declaracions hauran de fer-se en els models oficials previstos per la normativa en cada
cas:

• Amb caràcter general, en cas que l’entitat sol·liciti o li sigui d’aplicació alguna de les
exempcions previstes a la llei, haurà de presentar el model 036, de Declaració Censal.

Les modalitats de presentació són les que s’han especificat en el capítol anterior.
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• Quan no sigui d’aplicació cap de les exempcions previstes a la llei: 

Quota provincial Quota nacional

Alta / Modificació / Baixa 840 840

Aquest model pot adquirir-se a qualsevol Delegació de l’Agència Tributària.

També pot descarregar-se des de la seva pàgina WEB (www.aeat.es), i omplir-lo a mà o com-
plimentar-lo abans de la seva impressió.

• Quan s’hagi de comunicar la xifra de negoci a l’Agència tributària, es farà mitjançant el
model 848.

Els supòsits en els quals s’ha de presentar aquesta comunicació es determinen en l’Ordre
HAC/85/2003, de 23 de gener (BOE 28-01-2003)

15. LLOC DE PRESENTACIÓ

La presentació haurà de fer-se a l’administració de l’Agència Tributària que li correspongui a
l’entitat.

16. TERMINI I LLOC DE PAGAMENT

Els terminis i lloc de pagament seran diferents segons el tipus de quota:

• Quotes provincials i nacionals: el termini de pagament s‘estableix cada any (normalment
entre els mesos de setembre i novembre).

Per fer el pagament, l’associació podrà adreçar-se a qualsevol banc o caixa d’estalvis amb
el document de pagament que li hagi enviat l’administració tributària. 

• Quotes municipals: el termini de pagament ve determinat per les ordenances de cada muni-
cipi. En el cas de Barcelona, normalment es fa entre l’1 de juny i l’1 d’agost. El pagament
es farà a qualsevol dels bancs o caixes esmentats en la liquidació que l’Ajuntament li envia-
rà a la associació. També es pot domiciliar. En aquest cas es gaudirà d’una bonificació d’un
2% i a més la quota es podrà fraccionar en dos terminis.

17. CAS PRÀCTIC

Una vegada presentada la declaració censal on es va demanar el NIF i ens vam donar d’alta en la
primera de les activitats (biblioteques i museus), l’associació decideix que farà més activitats con-
siderades diferenciades. Per tant, haurà de donar-se d’alta de tants epígrafs d’IAE com activitats
diferents faci, segons les tarifes de l’impost.
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Les noves activitats que realitzarà seran tres:

Primera Vendrà reproduccions de les peces exposades

Segona Organitzarà xerrades, conferències i seminaris

Tercera Editarà una revista

Una vegada consultades les tarifes de l’IAE, s’arriba a la conclusió que no hi ha cap epígraf que
permeti l’exercici simultani de més d’una d’aquestes activitats previstes.

Per tant, caldrà donar-se d’alta en tres epígrafs més d’IAE, que seran els següents:

Primera Epígraf 653.3 Comerç al menor d’articles de regal

Segona Epígraf 966.9. Altres serveis culturals

Tercera Epígraf 476.2 Edició de periòdics i revistes

Per a fer l’alta de les activitats, necessitarem també la següent informació:

Data d’inici de les activitats 5 d’octubre de 2005

NIF assignat a l’entitat G08695173

A l’igual que amb l’alta de la primera de les activitats, per fer més senzilla la complimentació de
la declaració censal, considerarem que les activitats es desenvoluparan fora d’un local determi-
nat.

Donades aquestes dades, l’associació haurà de presentar, abans d’iniciar l’activitat, el model 036
corresponent per comunicar l’alta en les activitats.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES: MODEL 036

Per a omplir el document corresponent a aquest exemple, s’ha fet servir la modalitat de l’opció
de la pàgina Web de la Agència Tributària «Descàrrega de formularis per a la complimentació i
presentació telemàtica del model 036», perquè es puguin veure les diferències amb el model
imprès. Aquest model, un cop creat el document PDF per a la seva presentació presencial, no es
pot modificar manualment.

Els apartats de la declaració censal més importants que caldrà omplir seran els següents:

Dades identificatives:
S’haurà d’omplir les dades corresponents al núm. de NIF i el nom de l’entitat a l’encapçalament
de la pàgina 1A. El sistema omplirà automàticament aquestes dades en totes les altres pàgines.
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Pàgina 1B: haurà d’omplir l’apartat E) Lloc, data i signatura, identificant la persona signant i el
seu càrrec en l’òrgan directiu de l’entitat, o bé només posant que és representant.

Causa de la presentació:
Pàgina 2., apartat B) Modificació: la casella 215, per a informar sobre el motiu de la presentació.

En el nostre cas:

• Que es modifiquen les dades relatives a activitats i locals.

Declaració d’activitats i locals (altres activitats):
Pàgina 4B. En aquesta pàgina s’ompliran els apartats corresponents a la primera de les
altres activitats econòmiques que pensa fer l’entitat (epígraf IAE, locals que afecten l’acti-
vitat, etc.). Omplirem les caselles 402 i 401, indicant l’epígraf en el qual ens donem d’al-
ta, i la descripció de l’activitat. 

En el nostre cas:

• L’epígraf 653.3, i la descripció de l’activitat: «Comerç menor, art. parament llar, ferreteria
i guarniments». La casella 403 l’omplirem amb el tipus de activitat (Altres empresarials) i
a la casella 404, el codi de l’activitat (A03). A la casella 405 s’haurà de marcar la casella
«alta» i a la 406 posar la data d’inici de la activitat. A la casella 411 s’haurà d’omplir el
municipi a on s’exercirà principalment l’activitat.

S’hauran d’omplir les mateixes caselles a cada pàgina 4B addicional per a cadascuna de les altres
activitats que volem donar d’alta, en el nostre cas:

• Epígraf 966.9 «Altres serveis culturals N.C.O.P.»
• Epígraf 476.2 «Edició de Diaris i Revistes»

A continuació us adjuntem un exemple pràctic d’Impost sobre Activitats Econòmiques.
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1. NORMATIVA REGULADORA 

• Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre, per la qual es revisa la quantia de les despeses
de locomoció i de les dietes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE 03-
12-2005) 

• Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost Sobre
Societats (BOE 06-08-2004)

• Reial Decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques (BOE 04-08-2004).

• Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’Impost sobre Societats (BOE 11-03-2004).

• Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE 10-03-2004).

2. QUÈ SÓN 

L’IRPF estableix que totes les entitats (empresaris, professionals, fundacions, associacions...)
que facin determinats pagaments (tant si són en diners com si són en espècie), tindran dues
obligacions:

• Retenir una part del pagament.
• Ingressar-la al Tresor Públic.

Quan l’entitat pagadora fa una retenció, està avançant el pagament dels impostos de l’entitat o
persona perceptora. Quan aquesta entitat o persona presenti les declaracions dels seus impostos,
podrà deduir-ne totes les retencions que li han practicat: si l’import retingut és superior al que ha
de pagar, podrà demanar la devolució de la diferència; si és superior, haurà d’ingressar-la.

Per a l’entitat que fa la retenció, aquesta obligació no representa un cost econòmic, ja que l’úni-
ca obligació que s’imposa és retenir una part del que s’ha de pagar. El que sí que representa, en
tot cas, és un cost administratiu, ja que s’han d’acomplir totes les formalitats que preveu l’impost
(fer les retencions, omplir els impresos, emetre certificats, anar al banc...).

Finalment, cal esmentar que, com ja s’ha dit més amunt, les obligacions per a l’entitat pagadora
són dues: retenir i ingressar. Per tant, si arriba el cas, l’administració podria reclamar l’ingrés de
totes les quantitats que s’haurien d’haver retingut, hagin estat o no, efectivament retingudes. 
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3. QUI HA DE RETENIR 

Totes les associacions que facin determinats pagaments, relacionats amb l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques o l’Impost sobre Societats, hauran de practicar una retenció sobre els
imports que paguin.

4. PAGAMENTS SUBJECTES A RETENCIÓ 

Els principals pagaments sobre els quals s’haurà de practicar una retenció són els següents:

• Sous: si una associació té treballadors contractats laboralment, haurà de practicar una
retenció sobre el sou que els paga. 

També s’hauran de considerar com a sous els següents pagaments:

a.Els imports pagats als treballadors en concepte de despeses de manutenció, allotjament i
desplaçament, quan superin els límits establerts a la normativa.

b. Els imports pagats en concepte de beques, ajuts a estudiants en pràctiques i similars.

• Altres rendiments de treball: per impartir cursos, conferències, i similars a persones que
col·laboren puntualment amb l’entitat, i que no s’hi dediquen professionalment. 

• Professionals: si una associació contracta els serveis de professionals independents (advo-
cats, notaris, professors que estiguin donats d’alta en el règim d’autònoms de la Seguretat
Social,...), haurà de practicar una retenció sobre els honoraris que els pagui.

• Premis: si una associació organitza una rifa, haurà de practicar una retenció sobre els pre-
mis que dóna, en cas que aquests superin les quantitats fixades a la llei.

• Lloguers: si una associació té un local o un pis llogat, haurà de practicar una retenció sobre
el lloguer que pagui. 

5. PAGAMENTS NO SUBJECTES A RETENCIÓ

Els principals pagaments sobre els quals no s’haurà de practicar una retenció són els següents:

• Rendes exemptes: si una associació paga rendes exemptes de l’IRPF segons la normativa
(indemnitzacions per acomiadament, per exemple), no haurà de practicar retenció. 

• Dietes i despeses de viatge: si una associació paga als seus treballadors despeses en con-
cepte de manutenció, allotjament i desplaçament, en unes quantitats per sota del que
marca la normativa, no haurà de practicar retenció. 

• Compensació de les despeses dels voluntaris, socis i membres de la junta directiva: si una
associació reemborsa les despeses de manutenció, allotjament i desplaçament, deguda-
ment justificades amb la presentació de les corresponents factures, no haurà de practicar
retenció.
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• Premis: si una associació organitza una rifa i dóna premis d’un import inferior a 300 euros,
no haurà de practicar retenció (tot i que haurà de declarar el pagament encara que no hi
hagi cap retenció). 

• Lloguers: si una associació té un local o un pis llogat, i el lloguer compleix determinades
condicions, no haurà de practicar retenció. 

Perquè estigui exempt de retenció, el lloguer ha d’acomplir alguna de les següents condicions:

a. Que sigui el lloguer d’un habitatge per a algun dels seus treballadors.
b. Que sigui un lloguer inferior a 900,00 Euros anuals.
c. Que el propietari estigui donat d’alta de l’IAE com a arrendador d’immobles, i que la quota

a pagar no sigui zero. 
d. Que el propietari sigui una Fundació o una Associació Declarada d’Utilitat Pública acollida

al règim fiscal de la llei 49/2002, que comentarem amb detall a l’apartat dedicat a l’Impost
de Societats.

Per a qualsevol de les dues darreres condicions, el propietari haurà d’acreditar-les mitjançant un
certificat de l’Agència Tributària. En cas que no ho faci, se li haurà de fer la retenció.

6. MOMENT DE LA RETENCIÓ

La retenció s’haurà de practicar en el moment del pagament, és a dir, s’haurà de descomptar del
pagament a fer, abonant de menys al creditor de l’entitat per la part corresponent a la retenció.

7. IMPORT DE LA RETENCIÓ

L’import de la retenció que s’haurà de practicar es determina reglamentàriament, i estarà en fun-
ció del tipus de pagament que es faci. En aquests moments, els tipus a aplicar són:

• Sous: Treballadors; el tipus de retenció pot anar des del 0% al 45% de les quantitats paga-
des, en funció de l’import del sou brut i de la situació personal i familiar del treballador.

• Altres rendiments de treball: per impartir cursos, conferències, i similars, el tipus de reten-
ció és el 15% de les quantitats pagades. 

• Professionals: el tipus de retenció és el 15% de les quantitats pagades. 

Excepcionalment, i durant l’any d’inici de l’activitat d’un professional i els dos anys
següents, el tipus de retenció serà del 7%, sempre que el professional comuniqui per escrit
aquesta circumstància al pagador.

• Premis: el tipus de retenció és el 15% de les quantitats pagades. 

• Lloguers: el tipus de retenció és el 15% de les quantitats pagades. 
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8. ADMINISTRACIÓ COMPETENT

La tramitació de totes les qüestions relacionades amb l’IRPF haurà de fer-se a la Delegació de
l’Agència Tributària del domicili fiscal de l’associació.

9. FUNCIONAMENT DE L’IMPOST 

L’IRPF és un impost que funciona pel mètode de l’autoliquidació: l’associació reté i ingressa, i és
l’administració tributària la que, si ho creu convenient, comprova posteriorment la correcció de la
liquidació.

Les obligacions de les associacions seran les següents:

Informar sobre la seva condició de retenidors

Hauran d’informar a l’administració tributària del fet que fan pagaments subjectes a retenció, mit-
jançant el model 036.

Per a fer-ho, hauran de presentar, quan sigui necessari, les següents declaracions:

• Una declaració d’alta: l’associació informa sobre els tipus de pagaments que té previst fer
i les declaracions tributàries que haurà de presentar relacionades amb aquests pagaments.

Exemple: si una associació té previst tenir treballadors contractats, en el model 036 que
presenti per donar-se d’alta al cens d’obligats tributaris, haurà de comunicar que està obli-
gada a presentar tots els models tributaris relacionats amb el pagament de sous (models
110 i 190).

• Una declaració de variació: si una vegada presentada la declaració d’alta, es produeixen
canvis en el tipus de pagaments que es fan, l’associació haurà de presentar una declaració
en la qual informa sobre els canvis que s’han produït en els pagaments i en les declara-
cions tributàries que ha de presentar.

Exemple: si una associació deixa de tenir treballadors, haurà de presentar un model 036
en el qual comunicarà que, a partir d’aquell moment, ja no ha de presentar els models 110
i 190. (Si aquesta variació no es produeix al final de l’any fiscal, igualment haurà de pre-
sentar en el seu moment el model 190 com a resum de totes les declaracions trimestrals
que hagi presentat).

• Una declaració de baixa: l’associació informa que ja no satisfà pagaments de cap tipus i
que, a partir d’aquell moment, ja no haurà de presentar declaracions tributàries relaciona-
des amb les retencions.

Retenir

Hauran de practicar les retencions, establertes per la normativa en cada cas, en el moment del
pagament. 
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Declarar i ingressar les retencions

Cada trimestre, i dins dels següents 20 dies després de la seva finalització, hauran de declarar i
ingressar al Tresor Públic totes les retencions que s’han practicat. 

Si dins d’un trimestre no s’hi ha practicat cap retenció, s’haurà de presentar l’oportuna declara-
ció censal, comunicant la modificació en l’obligació de retenir. No es poden presentar declara-
cions a zero. 

El terminis per a declarar i ingressar són els següents:

Període Darrer dia per a fer la declaració i l’ingrés

Gener-Febrer-Març 20 d’abril

Abril-Maig-Juny 20 de juliol

Juliol-Agost-Setembre 20 d’octubre

Octubre-Novembre-Desembre 20 de gener (de l’any següent)

Informar sobre les retencions

Atès que en les declaracions trimestrals no s’informa de la identitat dels perceptors, una vegada
l’any i, segons la modalitat de presentació, coincidint amb la presentació de la darrera declaració
(la del 20 de gener), hauran de presentar un resum anual, en el qual s’informarà sobre:

• Dades completes de l’associació.
• El total dels pagaments fets.
• El total de les retencions practicades. 
• Dades completes de cadascun dels perceptors.
• Import pagat a cada perceptor.
• Retenció practicada a cada perceptor.

Una vegada presentat, hauran d’expedir un certificat per a cadascun dels perceptors.

10. MODELS OFICIALS DE LES DECLARACIONS

La declaració i ingrés de les retencions haurà de fer-se en les models oficials previstos per la nor-
mativa en cada cas:

Tipus de rendiment Declaració Trimestral Resum Anual

Treball, beques, cursos,
professionals, premis 110 190

Lloguers 115 180
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Aquests models poden adquirir-se a qualsevol Delegació de l’Agència Tributària. També poden
descarregar-se des de la seva pàgina WEB (www.aeat.es). Per confeccionar els resums anuals,
l’Agència Tributària desenvolupa cada any un aplicatiu que es pot aconseguir gratuïtament mit-
jançant la seva pàgina WEB, i també en un CD-ROM que us proporcionaran en qualsevol de les
seves delegacions. 

11. LLOC DE PRESENTACIÓ 

La presentació d’aquests models podrà fer-se a qualsevol banc o caixa d’estalvis o directament a
l’Agència Tributària, segons el cas:

Resultat del trimestre: amb retencions (a ingressar)

Declaracions trimestrals • Si el pagament es fa mitjançant domiciliació
(model 110,115) bancària, a l’entitat bancària a la que pertany el

compte de càrrec de la domiciliació.
• Si el pagament es fa en efectiu, a qualsevol

entitat bancària o directament a l’Agència Tributària.

Resum anual Si la declaració del quart Si no s’ha de presentar
(model 180,190) trimestre és a ingressar declaració del quart

trimestre

Al banc o caixa d’estalvis A l’Agència Tributària
de l’associació o l’Agència
Tributària, conjuntament amb
la declaració trimestral

Els resums anuals es poden presentar telemàticament, en cas de disposar del corresponent certi-
ficat electrònic.

La presentació telemàtica és obligatòria per a les entitats que tinguin entre 26 i 49.999 percep-
tors (ambdós inclosos). Per tant, les entitats que es trobin en aquesta circumstància, hauran d’ob-
tenir obligatòriament el seu certificat electrònic a l’Agència Tributària.

En cas que la declaració es presenti amb l’imprès generat pel programa d’ajuda de l’Agència
Tributària, o mitjançant internet, el termini s’allarga fins el dia 31 de gener. 

En cas que la presentació no es faci conjuntament amb el model 110, aquesta es faria exclusi-
vament a l’Agència Tributària.

Tenir en compte aquests terminis és interessant, perquè si s’ha presentat un resum anual i l’as-
sociació detecta que hi ha un error abans del dia 31 de gener, pot presentar una declaració subs-
titutiva o complementària abans d’aquesta data i encara estaria dins de termini, cosa que faria
que no rebés cap sanció per part d’Hisenda. 
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12. CAS PRÀCTIC

Les dades de les retencions practicades durant el darrer trimestre d’aquest l’any han estat les
següents:

Treballador Nom: Joan Martínez Sou mensual: 1.000 euros
Girola

NIF: 35.086.693D Retenció mensual: 55 euros
Domicili: Perelada 568 Seguretat social: 14 euros

Barcelona
Naixement: 1974
Estat civil: solter sense fills
Contracte: indefinit

Professional Nom: Maria Jiménez Factura octubre: 300 euros
Hernández

NIF: NIF 35.067.555F Retenció octubre: 45 euros
Domicili: Marc Aureli 89 
Barcelona

Conferència Nom: Anna Fernández Conferència novembre: 100 euros
Guillem

NIF: 25.198.395D Retenció novembre: 15 euros
Domicili: Raimon Espriu 27
Barcelona

Lloguer Nom: Mateu Carrasco Lloguer mensual: 2.000 euros
Vilches

NIF: NIF 34.598.857F Retenció mensual: 300 euros
Domicili: Troia 47
Barcelona

Donades aquestes retencions, l’associació haurà de complimentar, abans del 20 de gener de
2006 en cas del model trimestral i abans de la mateixa data o del 31 de gener, segons la moda-
litat de presentació per al resum anual, les següents declaracions:

• Rendiments del treball i d’activitats professionals (sous i professionals):

a. Declaració trimestral (Model 110). 
b. Resum anual (Model 190).

• Rendiments del capital immobiliari (lloguer):

a. Declaració trimestral (Model 115).
b. Resum anual (Model 180).

També s’hauran de fer i lliurar als perceptors els corresponents certificats de retenció.
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DECLARACIÓ TRIMESTRAL: MODEL 110

Els apartats de la declaració més importants que caldrà omplir seran els següents:

Identificació (1): les caselles que serveixen per a informar sobre les dades de l’associació.

Meritació (2): les caselles que serveixen per a informar sobre l’exercici i el trimestre al que corres-
ponen les retencions.

Liquidació (3): les caselles que serveixen per a informar sobre els pagaments i les retencions fets
durant el trimestre: 

• Rendiments del treball: les caselles que van de la 01 a la 06, per a informar del nombre de tre-
balladors i altres rendiments de treball, import dels sous i altres percepcions i de les retencions.

En el nostre cas:

a. Perceptors: 2 (Joan MG i Anna FG)
b. Import de les percepcions: 3.100 (1.000x3, sous dels mesos d’octubre,

novembre i desembre, més 100 euros
de la conferenciant).

c. Import de les retencions: 180 (55x3, retencions dels mesos d’octubre,
novembre i desembre, més 15 euros
de la conferenciant)

• Rendiments d’activitats professionals: les caselles que van de la 07 a la 12, per a informar del
nombre de professionals, import dels honoraris i de les retencions.

En el nostre cas:

a. Perceptors: 1 (Maria JH)
b. Import de les percepcions: 300 (300x1, honoraris d’octubre)
c. Import de les retencions: 54 (54x1, retencions de la factura d’octubre)

Ingrés (4): les caselles per a informar sobre l’import i la forma de pagament.

Signatura (6): Amb el lloc, data i signatura del responsable de l’entitat.

DECLARACIÓ TRIMESTRAL: MODEL 115

Els apartats de la declaració més importants que caldrà omplir seran els següents:

Identificació (1): les caselles que serveixen per a informar sobre les dades de l’associació.

Meritació (2): les caselles que serveixen per a informar sobre l’exercici i el trimestre al qual corres-
ponen les retencions. 

Liquidació (3): s’ompliran les caselles que serveixen per a informar sobre els pagaments i les
retencions fets durant el trimestre. 
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• Lloguers: s’ompliran les caselles que van de la 1 a la 5, per a informar del nombre d’arrenda-
dors, import dels lloguers i de les retencions.

En el nostre cas:

a. Perceptors: 1 (Mateu CV).
b. Import de les percepcions: 6.000 (2.000x3, lloguers dels mesos d’octubre,

novembre i desembre).
c. Import de les retencions: 900 (300x3, retencions dels mesos d’octubre,

novembre i desembre).

Ingrés (5): les caselles per a informar sobre l’import i la forma de pagament.

Signatura (7): Amb el lloc, data i signatura del responsable de l’entitat.

RESUM ANUAL: MODEL 190

Els apartats més importants de la declaració que caldrà omplir seran els següents:

Fulls interiors: les caselles que serveixen per a informar sobre totes les dades dels perceptors relle-
vants a efectes fiscals.

En el nostre cas:

• Treballadors (Clau percepcions A):

a. NIF
b. Nom i cognoms
c. Província de residència
d. Sous rebuts
e. Retencions practicades
f. Any de naixement
g. Situació familiar
h. Tipus de contracte
i. Retencions de la seguretat social (despeses deduïbles art.18.2)

• Conferenciant (Clau percepcions F, subclau 02):

a. NIF
b. Nom i cognoms
c. Província de residència
d. Honoraris rebuts
e. Retencions practicades 

• Professionals (Clau percepcions G, subclau 01):

a. NIF
b. Nom i cognoms
c. Província de residència
d. Honoraris rebuts
e. Retencions practicades 
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Al final de cadascun dels fulls interiors s’ha de indicar el total de percepcions i de retencions dels
perceptors relacionats al full.

Caràtula: les caselles que serveixen per a informar sobre les dades de l’associació i el total de
pagaments i retencions fets durant l’any.

En el nostre cas:

• Exercici i modalitat de presentació
• Dades de l’associació
• Resum de les dades presentades
• Data i identificació del representant de l’associació

RESUM ANUAL: MODEL 180

Els apartats més importants de la declaració que caldria omplir seran els següents:

Fulls interiors: les caselles que serveixen per a informar sobre totes les dades dels perceptors relle-
vants a efectes fiscals.

En el nostre cas:

• Arrendador:

a. NIF
b. Nom i cognoms
c. Província de residència
d. Lloguers rebuts
e. % retenció.
f. Retencions practicades 

Al final de cadascun dels fulls interiors s’ha de indicar el total de percepcions i de retencions dels
perceptors relacionats al full.

Caràtula: les caselles que serveixen per a informar sobre les dades de l’associació i el total dels
pagaments i retencions fets durant l’any.

En el nostre cas:

• Exercici i modalitat de presentació
• Dades de l’associació
• Resum de les dades presentades
• Data i identificació del representant de l’associació

A continuació us adjuntem un exemple pràctic de retencions d’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i dels certificats de retencions en les seves diferents modalitats de percepció.
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1. NORMATIVA REGULADORA 

• Resolució 2/2005, de 14 de novembre, de la Direcció General de Tributs, sobre la incidència
en el dret a la deducció en l’Impost sobre el Valor Afegit de la percepció de subvencions no vin-
culades al preu de les operacions a partir de la sentència del Tribunal de Justícia de les
Comunitats Europees de 6 d’octubre de 2005 (BOE 22-11-2005).

• Ordre HAC/272/2004, de 10 de febrer, per la qual s’estableixen nous llocs de presentació de
les declaracions-liquidacions periòdiques de l’Impost sobre el Valor Afegit, de la declaració-
resum anual de l’Impost sobre el Valor Afegit i de les declaracions-liquidacions dels pagaments
fraccionats de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i s’autoritza, en determinats
supòsits, la devolució de l’Impost sobre el Valor Afegit mitjançant xec barrat (BOE 13-02-2004).

• Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regu-
len les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.
(BOE 29-11-2003).

• Real Decret 1082/2001, de 5 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre
el Valor Afegit (BOE 06-10-2001). 

• Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre
el Valor Afegit (BOE 31-12-1992).

• Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (BOE 29-12-1992).
• Sisena Directiva 77/388/CEE, de 17 de maig de 1977, en matèria d’harmonització de les legis-

lacions dels Estats membres relatives als impostos sobre el volum de negocis. Sistema comú de
l’IVA: Base imposable uniforme.

2. QUÈ ÉS

L’IVA és un impost general sobre el consum que grava tots els lliuraments de béns i prestacions
de serveis fets pels empresaris en el desenvolupament de les seves activitats.

Segons la normativa d’aquest impost, un empresari és qui ordena mitjans materials i/o humans,
propis i/o aliens, amb la finalitat de lliurar béns o prestar serveis de forma habitual.

Per tant, l’impost grava el simple lliurament de béns i serveis, no el benefici que se’n pugui obte-
nir o l’ànim de lucre amb què pugui fer-se.

En principi, l’impost no representa cap cost econòmic, és a dir, és neutral per als empresaris; l’ú-
nica obligació que se’ls imposa és que el cobrin quan lliurin béns o prestin serveis, i que després
ho ingressin a Hisenda en els terminis establerts. Els empresaris en són els recaptadors i els des-
tinataris dels béns i serveis són els qui realment paguen l’IVA.
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Així, qualsevol persona o entitat que participi per compte propi o aliè en la producció o en la dis-
tribució de béns i/o serveis, a títol onerós, és un empresari a efectes de l’IVA. La llei precisa que
estan subjectes, fins i tot, les operacions que s’efectuïn a favor dels propis associats, membres o
partícips de les entitats. 

3. QUÈ ESTÀ SUBJECTE

• El lliurament de béns, és definit a la Llei com la transmissió del poder de disposició dels béns
corporals.

• És prestació de serveis qualsevol operació de les empreses que no sigui lliurament de béns. Com
a exemple, es consideren prestacions de serveis l’exercici independent d’una professió, art o
ofici, l’arrendament de béns o d’indústria, els transports, els serveis d’hostaleria, restauració o
acampada, el dret a utilitzar instal·lacions esportives o recreatives, etc...

Per tant, quan participin en la producció o distribució d’aquests béns o serveis, les associacions
es trobaran en dues situacions:

• Quan lliurin béns i prestin serveis: hauran de repercutir (cobrar) l’IVA en el preu dels béns i ser-
veis que venguin. 

• Quan comprin béns i serveis: hauran de suportar (pagar) l’IVA en el preu dels béns i serveis que
comprin. 

De fet, aquesta darrera situació se la trobaran encara que no siguin empresaris a efectes d’IVA, ja
que en les seves compres exerciran de consumidors els quals, com hem comentat anteriorment,
són els que realment acaben pagant aquest impost. 

4. QUAN S’HA DE REPERCUTIR

En principi, les associacions hauran de repercutir l’IVA en tots els lliuraments de béns i serveis
que facin.

Normalment la repercussió es fa en el moment d’emetre la factura corresponent a cada operació.

5. QUAN NO S’HA DE REPERCUTIR

La normativa estableix algunes exempcions de l’impost per a determinats lliuraments de béns i
serveis.

És a dir, no hi ha una exempció subjectiva per determinades entitats sinó que l’exempció és per
a determinades operacions, que en tenir l’exempció ja no quedaran gravades.

Aquesta exempció implica que, quan una associació lliuri béns i/o presti serveis exempts, no haurà
de repercutir (cobrar) l’impost en el seu preu; no implica, en cap cas, que no l’haurà de pagar en
les seves compres i despeses (excepte que també es tracti de béns i serveis exempts).
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6. ACTIVITATS EXEMPTES

Les exempcions de l’impost que poden afectar les entitats sense ànim de lucre són, principal-
ment, les següents:

• Serveis mèdics i sanitaris (art.20.1.2 Llei IVA). Prestació de serveis d’hospitalització o assis-
tència sanitària i altres relacionats directament amb aquests realitzada per entitats de Dret
Públic o per entitats privades en règim de preus autoritzats o comunicats.

• Els serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autòno-
mes, incloent-hi les agrupacions d’interès econòmic (art.20.1.6 Llei IVA). Han d’estar consti-
tuïdes exclusivament per persones que exerceixen essencialment una activitat exempta o no
subjecta a l’impost, sempre i quan concorrin les següents condicions: 

• que els serveis esmentats s’utilitzin directa i exclusivament en aquella activitat i siguin
necessaris per al seu exercici i que els membres es limitin a reemborsar la part que els
correspongui en les despeses fetes en comú.

• que es reconegui prèviament el dret dels subjectes passius a l’exempció en la forma que es
determini reglamentàriament.

Es tracta d’una exempció que pot afectar principalment a les federacions o associacions d’en-
titats sense ànim de lucre.

• Les cessions de personal realitzades en compliment dels seus fins per institucions religioses
(art.20.1.11 Llei IVA) inscrites al registre del Ministeri de Justícia, pel desenvolupament d’ac-
tivitats d’hospitalització, assistència sanitària, assistència social, ensenyament i formació i reci-
clatge professional. 

• Serveis d’assistència social prestats per entitats de caràcter social (art.20.1.8 Llei IVA):

a. Protecció de la infància i la joventut (rehabilitació de nens i joves, assistència a lactants,
custòdia i atenció de nens menors de sis anys, realització de cursos, excursions, campa-
ments o viatges infantils i juvenils, per a persones de menys de 25 anys). 

b. Assistència a la tercera edat
c. Educació especial i assistència a persones amb minusvàlues
d. Assistència a minories ètniques
e. Assistència a refugiats i asilats
f. Assistència a transeünts
g. Assistència a persones amb càrregues familiars no compartides
h. Acció social comunitària i familiar
i. Assistència a ex-reclusos
j. Reinserció social i prevenció de la delinqüència
k. Assistència a alcohòlics i toxicòmans
l. Cooperació per al desenvolupament

En tots aquests casos, l’exempció també arriba als serveis d’alimentació, allotjament i transport
prestats de forma accessòria a l’activitat principal.

• Les quotes dels socis (art. 20.1.12 Llei IVA). Les prestacions de serveis i lliuraments de béns
accessoris fetes directament als seus membres per entitats no lucratives amb objectiu polític,
sindical, religiós, filantròpic, patriòtic o cívic, realitzades per aconseguir els seus objectius fun-
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dacionals, i sense cap altra contraprestació que no sigui la seva quota de soci, fixada als seus
estatuts.

Aquesta exempció només afecta a l’IVA de la quota de soci, i no a tots els altres lliuraments de
béns i serveis que puguin fer les associacions. 

• Serveis relacionats amb l’ensenyament (art.20.1.9 Llei IVA). Comprenen l’educació de la
infància i de la joventut, la guarda i custòdia d’infants, l’ensenyament universitari i de pos-
tgraduats, l’ensenyament d’idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzats per enti-
tats de dret públic i entitats privades autoritzades per a l’exercici de les esmentades
activitats.

Tenen consideració d’entitats autoritzades per a l’ensenyament aquells centres educatius que
tinguin reconeguda o autoritzada la seva activitat per l’Estat, les CCAA o altres Ens Públics com-
petents en la matèria.

Com que les competències en matèria d’educació han estat transferides a les CCAA, i no totes
elles tenen regulat l’atorgament d’autoritzacions per el funcionament dels centres educatius,
aquest reconeixement només s’exigirà en aquelles comunitats on estigui legislada l’exigència
d’aquest requisit.

En les altres comunitats, com és el cas concret de Catalunya, un centre educatiu serà conside-
rat autoritzat o reconegut a efectes d’IVA quan les seves activitats siguin única o principalment
ensenyaments inclosos en algun pla d’estudis que hagi estat objecte del mencionat reconeixe-
ment o autorització, sigui per la legislació de la pròpia CCAA o bé per l’Estat. A més, només tin-
dran la consideració de centres educatius aquelles unitats econòmiques composades per un
conjunt de mitjans materials i humans ordenats amb caràcter permanent amb la finalitat de
prestar de manera continuada serveis d’ensenyament.

Per tant, si una entitat no és titular d’un centre educatiu segons els criteris exposats o no impar-
teix la formació a través d’un d’aquests, no podria aplicar l’exempció d’IVA corresponent a
aquest article.

Pels cursos impartits com a serveis extraescolars o els altres compresos en els articles 20.1.8º
i 20.1.13º de la llei, si l’entitat té reconegut el seu caràcter social i les activitats formatives
estan entre els seus objectius socials, aquests serveis estarien exempts d’IVA. Si les matèries
d’aquests cursos, com ara les manualitats, idiomes, teatre, informàtica, música o ball, estan
incloses en algun pla d’estudis, com hem comentat abans, també estarien dins de l’exempció,
encara que l’entitat no tingués reconegut el seu caràcter social.

L’exempció relativa a l’ensenyament exclou expressament els lliuraments de béns efectuats a
títol onerós, per tant, no s’estén als llibres i altre material complementari que es cobri als alum-
nes. Així doncs, aquestes vendes estaran subjectes i no exemptes d’IVA. Si els béns lliurats ho
són de forma accessòria a la activitat principal d’ensenyament, i no es cobren apart, sí que que-
darien inclosos en l’exempció.

• Serveis relacionats amb l’esport prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.13 Llei IVA).
Estan exempts del l’IVA els serveis prestats a persones físiques que practiquen l’esport o l’edu-
cació física, qualsevol que sigui la persona o entitat a càrrec de la qual es realitzi la prestació
(és a dir, la pagui qui la pagui), sempre que els serveis estiguin directament relacionats amb
aquestes pràctiques i siguin prestats per entitats esportives que tinguin reconegut el seu caràc-
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ter social, o per entitats de titularitat pública, federacions esportives o Comitès Olímpic i
Paralímpic espanyols.

Aquesta exempció no inclou els espectacles esportius. 

• Serveis culturals prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.14 Llei IVA). Dins d’aquesta
exempció s’inclouen tots aquells serveis culturals prestats per entitats que tinguin reconegut el
seu caràcter social, relacionats amb les següents activitats:

a. Biblioteques i arxius.
b. Visites a museus, galeries d’art, pinacoteques, jardins botànics, parcs zoològics i parcs

naturals.
d. Representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques.
e. Exposicions i similars.

7. SOL·LICITUD DE LES EXEMPCIONS

La majoria de les exempcions operen directament pel simple exercici de l’activitat exempta, però
n’hi ha d’altres com la de les quotes dels socis així com les relacionades amb el caràcter social
de l’entitat, que s’han de sol·licitar explícitament a l’administració tributària.

Les exempcions que s’han de demanar, tenen efecte a partir de la data de sol·licitud de les matei-
xes, és a dir, des del moment en què es presenta la sol·licitud. 

En cas que l’administració tributària no concedeixi l’exempció, s’hauran de presentar les decla-
racions des de la data de sol·licitud, amb efectes retroactius.

8. SOL·LICITUD DEL RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ
D’ENTITAT DE CARÀCTER SOCIAL

Les exempcions relacionades amb els serveis d’assistència social, cultural i esportius, requereixen
que, prèviament, l’associació sigui reconeguda per l’administració com a entitat de caràcter social.

Perquè una associació sigui considerada com una entitat de caràcter social, haurà d’acomplir els
següents requisits:

• No haurà de tenir finalitat lucrativa; si obté beneficis caldrà que els reinverteixi en les mateixes
finalitats socials.

• Els càrrecs de la junta directiva o patronat hauran de ser gratuïts, no tenint interès en els resul-
tats econòmics.

• Els socis, els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser els
destinataris principals de les activitats (aquest requisit, però, no s’exigeix en tots els casos,
només en el dels serveis culturals). 

Per a sol·licitar-ne el reconeixement, caldrà presentar a l’Administració Tributària la següent docu-
mentació (original i fotocòpia): 

• Targeta del CIF
• Estatuts
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• Certificat de la inscripció de l’associació al Registre d’Associacions del departament de Justícia
de la Generalitat o del Registre que li pertoqui

• Certificació del secretari de l’associació on s’acrediti que l’associació compleix els requisits exi-
gits esmentats més amunt

L’associació mantindrà aquesta condició de Caràcter Social mentre continuï acomplint aquests
requisits.

9. RENÚNCIA A L’EXEMPCIÓ

Tot i que la Llei de l’IVA no preveu, en principi, que es pugui renunciar a l’exempció de les quo-
tes dels serveis a socis, diverses resolucions del Tribunal Econòmic-Administratiu Central accep-
tant la renúncia a aquest tipus d’exempció, han creat doctrina vinculant i recentment, les
Administracions de l’Agència Tributària han rebut instruccions de estimar aquelles sol·licituds de
renúncia a l’exempció de l’article 20.1.12º que se’ls hi facin.

El procediment a seguir seria:

• Presentar a l’administració que li correspongui per domicili a l’associació un escrit pel qual
comunica la renúncia a l’exempció de l’IVA.

• Presentar en la mateixa oficina model 036 donant d’alta l’obligació de presentar les correspo-
nents autoliquidacions periòdiques d’IVA (model 300)

• Començar a presentar les autoliquidacions model 300 i la declaració resum-anual model 390,
en els terminis corresponents.

Un cop efectuats aquests tràmits, l’associació haurà d’emetre factures per les quotes que giri als
seus associats, repercutint la quota de l’IVA que li pertoqui, segons quin sigui el servei a facturar.

10. QUANTITAT A INGRESSAR

La quantitat que s’haurà d’ingressar serà la diferència entre l’IVA repercutit en les vendes i el
suportat en les compres:

• IVA repercutit: és el que l’associació cobra quan emet les seves factures per la venda de béns
i/o serveis, aplicant un tipus impositiu sobre el preu; una vegada repercutit, l’haurà d’ingressar
al Tresor Públic en el termini establert. 

Existeixen diversos tipus impositius que es determinen segons el tipus de bé que es lliura o de
servei que es presta: són el general (16%), el reduït (7%) i el superreduit (4%). 

Per tant, i abans de començar les lliuraments de béns i serveis, s’haurà de esbrinar quin tipus
impositiu s’haurà d’aplicar en cada cas.

• IVA suportat: és el que l’associació paga quan compra béns i serveis; una vegada suportat,
podrà, si compleix determinades condicions, deduir-lo (restar-lo) del repercutit, i ingressar a
l’Agència Tributària només la diferència entre l’IVA Repercutit i l’IVA Suportat.
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11. DRET A DEDUIR

Perquè l’IVA suportat en la compra de béns i serveis sigui deduïble, cal que compleixi les següents
condicions:

• Ha d’haver estat suportat en la compra de béns i serveis relacionats, directa i exclusivament,
amb aquells béns i serveis sobre els quals l’associació repercutirà IVA.

• S’ha de tenir la factura de compra completa. 

Segons la normativa vigent, una factura completa és la que inclou la següent informació:

a. Número 
b. Dades fiscals (Nom i cognoms o Denominació social, NIF, domicili) de qui expedeix i de qui

rep la factura
c. Descripció de l’operació i contraprestació total
d. Lloc i data d’emissió
e. En cas que sigui una operació subjecta a l’IVA també haurà d’incloure separadament la

Base imposable, el tipus tributari, la quota repercutida i l’import total de l’operació 

Qualsevol altre document (rebut, tiquet de caixa, factures amb l’expressió «IVA inclòs»...)
no és una factura completa i no dóna dret a deduir. 

12. RESTRICCIONS DEL DRET A DEDUIR

L’IVA suportat en totes les compres de béns i serveis que no estiguin relacionades amb les activi-
tats subjectes i el suportat en les compres que, tot i estar relacionades amb les activitats subjec-
tes, no es disposi d’una factura completa, no serà deduïble.

Per tant, si es vol deduir l’IVA suportat, s’haurà de demanar factura completa de totes les com-
pres, tot rebutjant qualsevol altra mena de document, com ara tiquets o similars.

13. MÉS RESTRICCIONS DEL DRET DE DEDUIR: LA PRORRATA

L’IVA estableix que només serà possible deduir l’IVA suportat en les compres de béns i serveis,
quan aquests s’utilitzin en vendes en les quals s’hi repercutirà l’IVA. 

En conseqüència, només aquelles entitats que repercuteixin l’IVA en totes les seves vendes,
podran deduir la totalitat de l’IVA suportat en les seves compres.

Els qui, com és el cas de moltes associacions, siguin empresaris a efectes d’IVA, podran trobar-
se en una de les tres situacions següents: 

• Si repercuteixen l’IVA en la totalitat dels béns i serveis que lliuren, podran deduir la totalitat de
l’IVA suportat en els béns i serveis que compren.

• Si no repercuteixen l’IVA en cap dels béns i serveis que lliuren, no podran deduir cap IVA supor-
tat en els béns i serveis que compren.

71

UPRACTICS14 2a  31/3/06  11:39  Página 71



• Si repercuteixen l’IVA en una part dels béns i serveis que lliuren, podran deduir una part de l’IVA
suportat en els béns i serveis que compren.

La quantificació de la part de l’IVA suportat que podran deduir, vindrà donada pel que la llei ano-
menada prorrata.

L’IVA suportat no deduïble, ja sigui pel fet de no disposar de la factura o per l’aplicació de la regla
de la prorrata, representarà una major despesa per a l’associació.

14. TIPUS DE PRORRATA

La regla de la prorrata és el mecanisme que determina quina part de l’IVA suportat podrà deduir-se.

Existeixen dos tipus de prorrata:

• Prorrata General
• Prorrata Especial

15. PRORRATA GENERAL

L’IVA que l’associació ha suportat i què es podrà deduir, es calcularà aplicant un percentatge (pro-
rrata) sobre el total de l’IVA suportat en les seves compres, sense tenir en compte si aquestes com-
pres s’utilitzaran en operacions en les quals posteriorment es repercutirà l’IVA, o no.

Els passos per a determinar l’IVA suportat deduïble seran els següents:

1. CALCULAR LA PRORRATA:

Prorrata = Import de la base imposable dels lliuraments 
de béns i serveis que donen dret a deducció 
(que són les operacions subjectes) 

x 100
Import dels béns i serveis subjectes
i exempts i de les subvencions rebudes

En el numerador de la fracció es col·loquen les bases imposables de les factures de les opera-
cions subjectes a IVA, que normalment són les que donen dret a deducció.

En el denominador es col·loquen les bases imposables de les factures emeses amb IVA més les
subvencions no incloses en la Base Imposable així com també les quotes i altres ingressos
exempts d’IVA.

El tant per cent que resulti del càlcul s’arrodonirà cap a la unitat superior (per exemple, si surt
66,30%, la prorrata serà del 67%).

Les subvencions a l’explotació es tindran en compte en l’exercici en què es cobren, no en el que
són concedides.
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Si la subvenció és de capital i és genèrica, es podrà incloure en la prorrata d’un sol cop o bé en
cinquenes parts, en l’exercici en que s’hagi rebut i en els quatre següents.

Si la subvenció és específica per finançar la compra d’un bé o d’un servei en concret, el tracta-
ment és diferent. En aquest cas no s’aplica la regla de prorrata, sinó que es calcula la proporció
que representa la part no subvencionada respecte del preu total d’adquisició i en aquesta matei-
xa proporció l’entitat es podrà deduir la quota suportada. En posem un exemple:

Una entitat compra un local per 18.000 euros,més 2.880 euros d’IVA, és a dir, per un total de
20.880 euros. L’entitat rep una subvenció de 10.440 euros que suposa el 50% del cost, per tant
podrà deduir-se el 50% de la quota suportada d’IVA.

Hi ha algunes operacions que no s’han d’incloure en el numerador ni en el denominador, i que són:

• Operacions realitzades des d’establiments permanents situats fora del territori espanyol
• Les quotes de l’IVA
• Els lliuraments de béns d’inversió
• Les operacions immobiliàries o financeres que no constitueixin activitat empresarial o pro-

fessional de l’entitat, com per exemple interessos de comptes corrents
• Les operacions no subjectes a l’impost per l’article 7 de la Llei de l’IVA, com ara el lliura-

ment d’impresos o objectes de caràcter publicitari sense contraprestació
• Els autoconsums per canvi de destí de les existències a inversió

2. CALCULAR L’IVA SUPORTAT DEDUÏBLE:

IVA deduïble = Total IVA Suportat X % Prorrata

Com que els imports de les lliuraments de béns i serveis subjectes i exempts són variables, en
cada exercici s’haurà de calcular la prorrata que li correspon.

La prorrata definitiva d’un exercici només podrà determinar-se quan es disposi dels imports defi-
nitius de totes les compres i vendes que s’han realitzat aquell any. I això no serà possible fins al
31 de desembre.

Durant l’exercici, i fins que no pugui saber-se la prorrata definitiva, s’aplicarà una prorrata provi-
sional, que pot ser: 

a. La prorrata definitiva de l’any anterior.

b. Si es tracta del primer any que la prorrata sigui d’aplicació, el percentatge que proposi l’as-
sociació en el moment de fer la declaració d’alta o de modificació (model 036). 

Una vegada disposi dels imports definitius, l’associació procedirà al càlcul de la prorrata definitiva.

Si la prorrata provisional era superior a la definitiva, l’associació haurà deduït més IVA suportat
del que hi tenia dret. Aleshores, haurà de regularitzar-ho, ingressant la diferència, en la darrera
declaració de l’any.

En cas contrari, si la prorrata provisional era inferior a la definitiva, l’associació haurà deduït
menys IVA suportat del que podria. Aleshores, haurà de regularitzar-ho, deduint la diferència, en
la darrera declaració de l’any.
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Veiem un exemple: 

Suposem que una determinada entitat té un percentatge de deducció definitiu per l’any 2004 del
80% i l’any 2005, després d’aplicar la fórmula de la prorrata li surt un percentatge del 90%. Durant
l’exercici 2005 ha dut a terme les següents operacions:

IVA Repercutit IVA Suportat

1r. Trimestre 150 120
2n. Trimestre 180 150
3r. Trimestre 200 160
4t. Trimestre 240 200

TOTAL 770 630

Resultat

1. Liquidació del 1r trimestre
IVA repercutit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
IVA suportat deduïble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
(80 % de 120)
IVA a Ingressar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

2. Liquidació del 2n trimestre
IVA repercutit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
IVA suportat deduïble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
(80 % de 150)
IVA a Ingressar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

3. Liquidació del 3r trimestre
IVA repercutit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
IVA suportat deduïble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
(80 % de 160)
IVA a Ingressar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

4. Liquidació del 4t trimestre
IVA repercutit trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
IVA suportat deduïble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
(90 % de 630, que és l’IVA total suportat durant tot l’any, menys
l’IVA suportat ja deduït en les tres declaracions anteriors)
IVA a ingressar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Com es pot veure, en el quart trimestre, que ja tindrem les xifres definitives del ingressos exempts
i no exempts, s’haurà de calcular la prorrata definitiva pel 2005 (en l’exemple un 90%) i corre-
gir les deduccions provisionals fetes de menys en les tres declaracions trimestrals anteriors.
L’objectiu és que l’entitat acabi podent deduir el percentatge correcte de l’any que finalitza. En
l’exemple, si va suportar un total de 630 euros en IVA, al final, entre les quatre declaracions tri-
mestrals, haurà pogut deduir en total un 90% d’aquesta quantitat.
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16. PRORRATA ESPECIAL

L’IVA suportat deduïble es calcula tenint en compte el destí de les compres de béns i serveis en
les quals s’ha suportat. Només es deduirà l’IVA suportat en les compres que s’utilitzin en les ope-
racions que donin dret a deduir.

Els passos per a determinar l’IVA suportat deduïble seran els següents:

1. Deduir la totalitat de l’IVA suportat en les compres de béns i serveis que es faran servir en
operacions subjectes.

2. No deduir cap import de l’IVA suportat en les compres de béns i serveis que es faran ser-
vir en operacions exemptes.

3. Deduir, seguint les regles de la prorrata general, l’IVA suportat en les compres de béns i ser-
veis que es faran servir, simultàniament, en operacions subjectes i exemptes. 

La prorrata especial pot fer-se servir:

• Optativament, quan l’associació pugui preveure el destí de les compres de béns i serveis i
sol·liciti aquesta opció a l’ Agència Tributària, mitjançant el model 036 a l’inici de l’activi-
tat o durant el mes de desembre anterior a l’any en el qual es començarà a aplicar.

• Obligatòriament, quan l’aplicació de la prorrata general representi un 20% més de deduc-
ció de la que resultaria si s’apliqués la prorrata especial. 

Veiem un exemple d’aplicació d’aquesta prorrata especial:

Una associació, subjecte passiu de l’IVA, fa les següents operacions:

- Serveis exempts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.000
- Serveis no exempts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.000

L’associació rep una subvenció de 1.000

IVA suportat:

- De les compres per a operacions exemptes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
- De les compres per a operacions no exemptes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
- Adquisicions comuns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400

El subjecte passiu opta per fer la prorrata especial:

- Haurà de calcular la prorrata per les adquisicions comuns:

- Numerador 4.000
- Denominador 11.000 (4.000 + 6.000 + 1.000)

4.000
- Prorrata = x 100 = 37% 

11.000
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L’IVA deduïble serà: 

- De les compres per les operacions no exemptes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
- De les compres per les operacions exemptes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
- De les compres per les adquisicions comuns (400 x 37%)  . . . . . . . . . . . . . . .148

La totalitat de l’IVA deduïble serà la suma de tots els IVA suportats deduïbles: 250+148 = 398

17. CONSEQÜÈNCIES PER A LA PRORRATA DE LA SENTÈNCIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LES COMUNITATS EUROPEES
DE 6 D’OCTUBRE DE 2005

Com hem vist en l’apartat del càlcul del percentatge de prorrata, les subvencions no subjectes a
IVA, segons la normativa espanyola d’aquest impost, s’han de incloure en el denominador del càl-
cul. Això fa que les entitats puguin deduir un import menor d’IVA suportat del que els tocaria si
no s’incloguessin.

En referència a aquest problema, i atès que aquest punt de la normativa espanyola entra en con-
flicte amb la VI Directiva Europea que regula el funcionament d’aquest impost, el Tribunal de
Justícia de les Comunitats Europees va emetre una sentència en data 6 d’octubre de 2005, arri-
bant, entre d’altres, a les següents conclusions:

• Els empresaris que facin totes les seves operacions subjectes a IVA, no hauran d’incloure al càl-
cul de la prorrata les subvencions que rebin per les seves activitats, i per tant es podran deduir
el 100% de l’IVA suportat deduïble.

• Els empresaris «mixtes», és a dir, que facin operacions exemptes conforme a l’article 20.1 de
la Llei d’lVA i operacions no exemptes (cas habitual en les associacions) hauran de continuar
incloent les subvencions rebudes en el seu càlcul de prorrata.

18. ADMINISTRACIÓ COMPETENT

La tramitació de totes les qüestions relacionades amb l’IVA haurà de fer-se a la Delegació de
l’Agència Tributària del domicili fiscal de l’associació.

19. FUNCIONAMENT DE L’IMPOST

L’IVA és un impost que funciona pel mètode de l’autoliquidació: l’associació repercuteix IVA en
les seves vendes, dedueix l’IVA de les seves compres, en la mesura que li permetin les diferents
restriccions tractades en els punts anteriors, i liquida la diferència entre IVA Repercutit i IVA
Suportat. 

L’administració tributària, si ho creu convenient, comprova posteriorment la correcció de les
liquidacions.

Les obligacions de les associacions seran les següents:
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Informar de la seva condició d’entitat que realitza operacions subjectes a l’IVA

S’haurà d’informar a l’administració tributària del fet que es fan lliuraments de béns i serveis sub-
jectes a l’IVA, mitjançant el model 036.

Per a fer-ho, hauran de presentar, quan sigui necessari, les següents declaracions:

• Una declaració d’alta: l’associació informa que lliura béns i serveis subjectes a l’impost i que
haurà de presentar declaracions tributàries relacionades amb aquests lliuraments.

Exemple: si una associació comença a lliurar béns i serveis subjectes a l’IVA, haurà de presen-
tar un model 036 en el qual comunicarà que està obligada a presentar tots els models tributa-
ris relacionats amb aquest impost (model 300, 390 i 347).

• Una declaració de variació: si una vegada presentada la declaració d’alta, es produeixen canvis
en les lliuraments que es fan, l’associació haurà de presentar una declaració en la qual infor-
marà sobre els canvis que s’hagin produït en les lliuraments i en les declaracions tributàries que
haurà de presentar.

Exemple: si una associació obté l’exempció de l’IVA de les quotes de socis i no té altres ingres-
sos subjectes a l’IVA, haurà de presentar un model 036 comunicant que, a partir d’aquell
moment, ja no haurà de presentar els models 300 i 390 (tot i que no hi hagi obligació de pre-
sentar cap més liquidació trimestral, si durant l’any s’ha presentat algun model 300, igualment
s’haurà de presentar el resum-anual, model 390).

• Una declaració de baixa: l’associació informa que cessa en les seves activitats i que, a partir
d’aquell moment, ja no ha de presentar declaracions tributàries. 

Repercutir l’impost

Les associacions hauran de repercutir l’impost en tots els lliuraments de béns i serveis subjectes
que realitzin.

Declarar i ingressar l’IVA repercutit

Cada trimestre, i dins dels següents 20 dies després de la seva finalització, hauran de declarar i
ingressar al Tresor Públic l’IVA que s’hi hagi meritat.

Això vol dir què, en cadascuna de les declaracions trimestrals, s’hi hauran d’incloure totes les fac-
tures emeses (estiguin cobrades o no) i totes les rebudes (estiguin pagades o no) d’aquell trimestre.

Si dins d’un trimestre no hi ha factures emeses ni rebudes, s’haurà de presentar la declaració «sense
activitat» (en blanc, marcant la casella corresponent). 

Si l’import de l’IVA de les factures rebudes és superior al de les factures emeses, s’haurà de pre-
sentar la declaració «a compensar» (amb signe negatiu). El resultat d’aquesta declaració, podrà
restar-se del resultat de la del següent trimestre. En la darrera declaració de l’any, i si el resultat
segueix essent negatiu, es podrà demanar-ne la devolució, o continuar deixant l’import a com-
pensar per a declaracions posteriors. 
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El model a utilitzar és el model 300, i els terminis per a declarar i ingressar són els següents:

Període Darrer dia per a presentar la 
declaració i/o efectuar l’ingrés

Gener-Febrer-Març 20 d’abril
Abril-Maig-Juny 20 de juliol
Juliol-Agost-Setembre 20 d’octubre
Octubre-Novembre-Desembre 30 de gener

(de l’any següent)

Presentar declaracions informatives

Les associacions hauran de presentar cada any dues declaracions informatives:

• Resum anual (model 390): recull informació global relacionada sobre els tipus i imports de totes
les operacions de l’associació.

Aquesta declaració s’ha de presentar conjuntament amb la darrera declaració de l’any. 

• Declaració anual d’operacions amb tercers (model 347): recull una relació dels clients i proveï-
dors amb els quals s’han mantingut, durant l’any, relacions comercials per un import total supe-
rior a 3.005,06 euros (IVA inclòs). Hi ha certes operacions que, tot i superar aquest import, no
s’han d’incloure en aquesta declaració. En dediquem un apartat específic.

Aquesta declaració s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de març de l’any següent.

Complir les obligacions comptables associades a l’impost

Les associacions hauran de complir les següents obligacions comptables:

• Emetre una factura per cada operació, amb els requisits reglamentaris (comentats a l’apartat de
«dret a deduir»), admetent-se una certa simplificació en alguns casos, com ara les vendes al
detall o serveis de restaurant o d’hostaleria, en els quals es pot substituir la factura per tiquets
o vals de caixa numerats. Però, fins i tot en aquests casos, qualsevol comprador empresari a
efectes d’IVA té dret a exigir factura completa, ja que en cas contrari no podria exercir el seu
dret a deducció.

• En cas que s’emeti alguna factura rectificativa d’alguna operació (en general abonaments per
errors, descomptes per volum o per devolucions), s’ha de fer obligatòriament referència a la fac-
tura original, és a dir, s’indicarà expressament quina és la factura «rectificada». 

• Portar una comptabilitat que permeti determinar l’IVA repercutit i suportat. 

Això implica portar els llibres següents:

a. Llibre factures emeses: s’hi anoten totes les factures de vendes, una per una, reflectint el
número, la data, destinatari, base imposable, tipus impositiu i quota repercutida. 

b. Llibre de factures rebudes: s’hi anoten totes les factures de compres, amb el seu número
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d’ordre de recepció, data, nom i cognom o raó social del proveïdors, base imposable, tipus
impositiu i quota d’IVA.

c. Llibre de béns d’inversió: s’hi anoten les factures de compres corresponents a béns d’in-
versió (mobiliari, ordinadors...), que superin l’import de 3.005,06 euros, amb les mateixes
dades que el llibre de factures rebudes.

Aquests llibres poden adquirir-se a qualsevol papereria. També poden portar-se informàticament,
sempre que en els registres apareguin les columnes necessàries per complir els requisits indicats.

En alguns casos particulars podran fer-se anotacions globals en aquests llibres.

20. MODELS OFICIALS DE DECLARACIONS

La declaració i ingrés de l’IVA haurà de fer-se en els models oficials previstos per la normativa:

Tipus de declaració Model Trimestral Resum Anual

Impost sobre el Valor Afegit 300 390

Declaració d’operacions amb tercers 347

Aquests models poden adquirir-se a qualsevol Delegació de l’Agència Tributària. També poden
descarregar-se des de la seva pàgina WEB (www.aeat.es). Per confeccionar els resums anuals,
l’Agència Tributària desenvolupa cada any un aplicatiu que es pot aconseguir gratuïtament mit-
jançant la seva pàgina WEB, i també en un CD-ROM que us proporcionaran en qualsevol de les
seves delegacions. 

21. LLOC PRESENTACIÓ 

La presentació d’aquests models, podrà fer-se en qualsevol banc o caixa d’estalvis o directament
a l’Agència Tributària, segons el cas:

Model Resultat del trimestre: Resultat del trimestre:
a ingressar sense ingrés o sense Activitat

Declaracions • Si el pagament es fa A l’Agència Tributària
trimestrals mitjançant domiciliació
(model 300) bancària, a l’entitat bancària

a la que pertany el compte de
càrrec de la domiciliació

• Si el pagament es fa en
efectiu, a qualsevol entitat
bancària o directament a
l’Agència Tributària

79

UPRACTICS14 2a  31/3/06  11:39  Página 79



Model Si la darrera declaració Si la darrera declaració
trimestral de l’any trimestral de l’any
és a ingressar és negativa

Resum anual Al banc o caixa d’estalvis de A l’Agència Tributària
(model 390) l’associació o l’Agència

Tributària, en el mateix
moment que es presenta la
declaració trimestral

Operacions superiors A l’Agència Tributària A l’Agència Tributària
a 3.005,06 euros
(model 347)

22. DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS

Aquesta és una declaració merament informativa que es presenta durant el mes de març de l’any
següent al que fa referència la declaració, mitjançant el model 347.

Amb aquest model les entitats que estiguin donades d’alta en algun epígraf de l’IAE declaren totes
aquelles operacions realitzades amb terceres persones físiques o jurídiques, tant clients com pro-
veïdors amb els que al llarg de tot l’any hagin tingut un moviment superior a 3.005,06 euros.

Hi ha algunes operacions que no s’han d’incloure en aquesta declaració. D’entre aquestes, les que
més poden afectar a les nostres entitats són:

• Les realitzades al marge de la activitat empresarial o professional de l’obligat tributari.
• Els lliuraments, prestacions o adquisicions de béns o serveis efectuats a títol gratuït, no sub-

jectes o exemptes d’IVA.
• Els lloguers de béns exempts de l’IVA realitzats per persones físiques o entitats sense persona-

litat jurídica al marge de qualsevol altra activitat empresarial o professional.
• Operacions realitzades per entitats de caràcter social a les que es refereix l’article 20.3 de la

llei de l’IVA i que corresponguin al sector de la seva activitat del qual els lliuraments de béns i
prestacions de serveis estiguin exempts de l’IVA.

• Les importacions i exportacions de mercaderies, així com les operacions realitzades directament
des d’un establiment permanent del declarant situat fora del territori espanyol, excepte que
aquell tingui la seva seu a Espanya i l’entitat amb la qual faci la operació actuï des d’un esta-
bliment situat en territori espanyol. Igualment no es declaren els lliuraments o adquisicions que
suposin lliuraments entre el territori peninsular espanyol o les Illes Balears i les Illes Canàries,
Ceuta i/o Melilla.

• En general totes aquelles operacions de les quals ja existeixi una obligació de subministrament
periòdic a l’Agència Tributària en altres declaracions específiques, com ara totes aquelles ren-
des sotmeses a retenció que hem vist en l’apartat de l’IRPF.

• Les subvencions rebudes per l’entitat.

23. CAS PRÀCTIC

La gestió de l’IVA implicarà que l’associació haurà de seguir els passos següents:
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Confeccionar els llibres de factures emeses, de factures rebudes i de béns d’inversió

Haurà d’anotar, consecutivament, les factures emeses, en el llibre de factures emeses, i les fac-
tures rebudes, en el llibre de rebudes o de béns d’inversió, segons el cas.

Una vegada fet, obtindrà: 

• Llibre de factures rebudes:

Nº Data Factura Data Proveïdor Base IVA Total
Ordre Recepció Factura

1 02/10/05 37328 02/10/05 Telèfon, SA 100,00 16,00 116,00
2 10/10/05 902801 05/10/05 Llum, SA 500,00 80,00 580,00
3 11/11/05 37669 06/10/05 Impremta, SL 900,00 36,00 936,00
.
.
.
45 31/12/05 704123 31/12/05 Paper, SL 10,00 1,60 11,60

Resum
Trimestral

Total 4% 9.000,00 360,00 9.360,00
Total 16% 55.610,00 8.897,60 64.507,60
Total Exempt 5.000,00 5.000,00
TOTAL 69.610,00 9.257,60 78.867,60

• Llibre de factures emeses: 

Data Factura Client Base IVA Total

02/10/05 1/2005 Ajuntament 10,00 10,00
02/10/05 2/2005 Fundació 1000,00 160,00 1.160,00
02/10/05 3/2005 Entrades 900,00 900,00
03/10/05 4/2005 Quotes socis 1.000,00 1.000,00
.
.
.
31/12/05 352/2005 Patronat Museu 1.500,00 60,00 1.560,00

Resum
Trimestral

Total 4% 15.000,00 600,00 15.600,00
Total 16% 25.000,00 4.000,00 29.000,00
Total Exempt 10.123,00 10.123,00
TOTAL 50.123,00 4.600,00 54.723,00
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Diferenciar el destí de les compres de béns i serveis

Haurà de diferenciar, cosa que no sempre és possible fer fàcilment, entre els béns i serveis que
s’han fet servir en operacions subjectes (en què s’hi ha repercutit l’IVA) i els que s’han fet servir
en operacions exemptes (en què no s’hi ha repercutit).

Una vegada confeccionats els llibres de factures emeses i rebudes, haurà d’establir quins han
estat els diferents tipus d’ingressos, assignant-t’hi totes i cadascuna de les despeses en funció de
l’activitat en el qual s’han utilitzat, per saber quin tipus de prorrata haurem de fer servir.

En aquest cas s’ha considerat que hi ha cinc conceptes diferents d’ingressos: tres en els quals no
s’hi ha repercutit l’IVA (1, 2 i 3) i dos en els quals s’hi ha repercutit (4 i 5):

• Ingressos:

Concepte Base IVA TOTAL

1 Quotes dels socis 5.000,00 5.000,00
2 Subvenció museu 20.000,00 20.000,00
3 Venda entrades 5.123,00 5.123,00
4 Venda de reproduccions de peces 25.000,00 4.000,00 29.000,00
5 Venda de revistes 15.000,00 600,00 15.600,00

TOTAL 70.123,00 4.600,00 74.723,00

Una vegada examinades les despeses, haurà d’assignar-les en funció de l’activitat en les que s’han
utilitzat.

• Despeses:

Concepte Base IVA TOTAL

1 Despeses relacionades amb les 10.000,00 1.600,00 11.600,00
activitats associatives (material
oficina, lloguer, telèfon, llum...)

2 Despeses relacionades amb la 25.000,00 4.000,00 29.000,00
gestió del museu (material oficina,
lloguer, telèfon, llum...)

3 Despeses relacionades amb la 20.000,00 3.200,00 23.200,00
venda de reproduccions

4 Despeses relacionades amb la 14.610,00 457,60 15.067,60
venda de revistes

TOTAL 69.610,00 9.257,60 78.867,60
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Calcular les prorrates general i especial

Haurà de calcular l’IVA suportat deduïble amb cadascuna de les prorrates, per veure quina de les
dues caldrà aplicar.

• Prorrata general

Com hem vist anteriorment, els passos per a determinar l’IVA suportat deduïble, seran els
següents:

1. Calcular la prorrata:

Prorrata = 25.000 + 15.000 (1)
x 100 = 58%

70.123 (2)

(1) Import de les operacions en les quals s’ha repercutit l’IVA.
(2) Import de totes les operacions, tant les subjectes com les exemptes, i de les subvencions

rebudes.

2. Calcular l’IVA suportat efectivament deduïble:

IVA deduïble = IVA Suportat total x Prorrata

5.369,40 = 9.257,60 x 58%

Així doncs, i segons la regla de la prorrata general, del total de l’IVA suportat, 9.257,60 euros,
només podran deduir-se 5.369,40 euros.

• Prorrata especial

Com hem vist anteriorment, els passos per a determinar l’IVA suportat deduïble, seran els
següents:

1. Deduir totalment l’IVA suportat en les compres de béns i serveis que es faran servir en ope-
racions subjectes.

Les quotes d’IVA són aquestes:

Compra de les reproduccions que es venen 3.200,00
Despeses relacionades amb la venda de revistes 457,60

2. No deduir l’IVA suportat en les compres de béns i serveis que es faran servir en operacions
exemptes.

Les quotes de IVA són aquestes:
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• Despeses relacionades amb les activitats associatives 1.600,00
(material oficina, lloguer, telèfon, llum...)

• Despeses relacionades amb la gestió del museu (material 4.000,00
oficina, lloguer, telèfon, llum...)

3. Deduir, seguint les regles de la prorrata general, l’IVA suportat en les compres de béns i ser-
veis que es faran servir, de forma simultània, en operacions subjectes i No subjectes.
Suposem que no n’hi ha. 

Així doncs, i segons la regla de la prorrata especial, del total de l’IVA suportat, 9.257,60 Euros,
només podran deduir-se 3.657,60 euros.

• Conclusió

L’IVA suportat deduïble segons la prorrata general és 5.369,40 Euros, mentre que el deduïble
segons la prorrata especial és 3.657,60 Euros. 

Com que l’IVA deduïble segons la prorrata general és més d’un 20% més que el deduïble segons
l’especial, s’haurà de fer servir la prorrata especial obligatòriament.

Finalment, cal recordar que l’IVA suportat no deduïble (9.257,60 – 3.657, 60 = 5.600 Euros)
serà una despesa per a l’associació.

Complimentar les declaracions

Donades aquestes dades de l’IVA, l’associació haurà de complimentar, abans del 30 de gener i
del 31 de març de 2006, segons els terminis vistos per a cada model en l’apartat corresponent,
les següents declaracions:

a. Declaració trimestral IVA (Model 300). 
b. Resum anual IVA (Model 390).
c. Declaració d’operacions amb tercers (Model 347).

DECLARACIÓ TRIMESTRAL: MODEL 300

Els apartats de la declaració més importants que caldrà omplir seran els següents:

• Identificació (1): les caselles que serveixen per a informar sobre les dades de l’associació.

• Meritació (2): les caselles que serveixen per a informar sobre l’exercici i el trimestre al qual
correspon l’IVA.

• Liquidació (3): les caselles que serveixen per a informar sobre els imports i tipus impositius dels
lliuraments de béns i serveis que s’han realitzat durant el trimestre.

En el nostre cas: 

• IVA Meritat: les caselles que van de la 01 a la 09, per a informar sobre els imports de les
lliuraments de béns i serveis realitzades durant el trimestre i la casella 21 per indicar el
total de l’IVA Repercutit del trimestre.
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a. Veure el resum trimestral del llibre de factures emeses

• IVA Deduïble: s’omplirà la casella 22 per tal d’informar de l’import de l’IVA suportat deduï-
ble una vegada aplicada la prorrata.

En el nostre cas:

a. Veure el resum trimestral del llibre de factures rebudes i el resultat de l’aplicació de la pror-
rata especial. 

• Compensació (4): en el cas que l’import de l’IVA de les compres fos superior al de l’IVA de les
vendes, s’hi consignaria, amb signe negatiu, la diferència com a quantitat a compensar en pro-
peres declaracions. 

• Sense Activitat (5): en el cas que durant el trimestre no s’hagués fet cap compra ni cap venda,
només s’haurien d’omplir les caselles corresponents a la identificació i la casella que indica que
es tracta d’un període sense activitat.

• Devolució (6): en cas que la declaració del 4t trimestre sortís negativa i es volgués reclamar la
devolució d’aquest import, s’ha d’omplir aquest apartat amb la quantitat reclamada amb signe
positiu, indicant obligatòriament el número de compte corrent a on es vol rebre la transferència
de la devolució.

• Ingrés (7): les caselles per a informar sobre la forma de pagament (en efectiu o càrrec al comp-
te bancari, que s’hauria d’indicar).

• Subjecte Passiu (8): S’indicaria el lloc i la data, i la signatura del responsable de l’associació.

RESUM ANUAL: MODEL 390

Els apartats de la declaració més importants que caldrà omplir seran els següents:

• Subjecte passiu (1): les caselles que serveixen per a informar sobre les dades de l’associació.

• Meritació (2): les caselles que serveixen per a informar sobre l’exercici al qual correspon la
declaració.

• Dades estadístiques (3): les caselles per a informar sobre les activitats que es realitzen, i si
hi ha algun client i/o proveïdor amb el qual s’hagin fet, durant l’exercici, operacions per un
import superior a 3.005,06 Euros. S’indicaran els diferents IAE en els quals està donada
d’alta l’entitat, per ordre de major a menor importància segons el volum d’ingressos de les
operacions.

• Dades del representant (4): les caselles per a informar de les dades que firma la declaració en
nom de l’associació (normalment, aquesta persona serà el president).

• Operacions amb règim general (5):

• IVA Meritat: les caselles per a informar sobre els imports totals de les operacions de l’exer-
cici, desglossades per tipus impositius.
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En aquest cas, les dades trimestrals i les anuals coincidiran. En d’altres, serà la suma de
les dades dels quatre trimestres.

• IVA Deduïble: les caselles per a informar sobre el total de l’IVA suportat deduïble, diferen-
ciant si es tracta de quotes suportades en les despeses de funcionament o en la compra de
béns d’inversió. 

La Base imposable que s’ha de consignar és la total suportada, mentre que com a IVA
deduïble, només s’hi ha de consignar el suportat deduïble (després d’aplicar-hi la prorrata
especial).

En aquest cas, les dades trimestrals i les anuals coincidiran. En d’altres, serà la suma de
les dades dels quatre trimestres.

• Resultat Liquidació anual (7): les caselles per a informar sobre l’IVA que s’hauria d’haver ingres-
sat durant l’any, és a dir, la diferència entre el total de l’IVA repercutit i el total del suportat.

• Resultat de les liquidacions (9): les caselles per a informar sobre les quantitats efectivament
ingressades, és a dir, la suma dels ingressos de totes les declaracions que s’han anat presen-
tant.

• Volum d’operacions (10): les caselles per a informar sobre els imports de determinats tipus d’o-
peracions. 

En el nostre cas:

• Operacions en règim general (en les quals s’hi ha repercutit l’IVA): 40.000,00 Euros.
• Operacions exemptes (en les quals No s'hi ha repercutit l’IVA o subvencions):

30.123,00 Euros.

• Prorrates (12): les caselles per a informar sobre les dades de les operacions que donen dret a
deduir en relació al total de les operacions realitzades, agrupades per activitats que tinguin dife-
rents percentatges de prorrata.

En el nostre cas:

• Operacions relacionades amb el museu (activitats associatives i culturals): els lliuraments
de béns i serveis realitzades (tots exempts) no donen dret a deducció. 

• Operacions relacionades amb les lliuraments de béns (objectes i revistes): els lliuraments
de béns realitzats (tots subjectes) donen dret a deducció. 

DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS: MODEL 347

Una vegada examinats els llibres de factures emeses i rebudes, es veu que hi ha un proveïdor i
un client amb qui l’associació ha mantingut relacions comercials per un import total superior a
3005,06 Euros (IVA inclòs).

En aquest cas, caldrà que ho indiqui al model 390 i que, entre l’1 i el 31 març, presenti el model
347.

Les dades són les següents: 
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NIF Import Província
(IVA inclòs)

Client Patronat Museu G62978614 6.960,00 Barcelona

Proveïdor Impremta, SL B08859027 7.440,00 Girona

Els apartats de la declaració més importants que caldrà omplir seran els següents:

Fulls interiors: les caselles que serveixen per a informar sobre totes les dades dels perceptors relle-
vants a efectes fiscals.

En el nostre cas:

• Nom i cognoms o Raó social
• NIF 
• Província
• Clau operació (A per vendes, B per compres)
• Import de les operacions fetes durant l’any

Al final de cadascun dels fulls interiors s’ha de posar la suma de les operacions indicades al full.

Caràtula: les caselles que serveixen per a informar sobre les dades de l’associació i el total de les
operacions, superiors a 3005,06 Euros, fetes durant l’any. 

En el nostre cas:

• Exercici i modalitat de presentació
• Dades de l’associació
• Totals de les dades presentades
• Data i identificació del representant de l’associació (normalment, aquesta persona serà el

president)

A continuació us adjuntem un exemple pràctic d’IVA i de Declaració Anual de Operacions amb
Terceres Persones.
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1. NORMATIVA REGULADORA

• Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre
Societats (BOE 06-08-2004)

• Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l‘Impost sobre Societats (BOE 11-03-2004)

• Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE
23-10-2003)

• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
dels incentius fiscals al mecenatge (BOE 24-12-2004) 

2. QUÈ ÉS

L’IS és un impost que grava les rendes obtingudes per les persones jurídiques. 

Aquestes rendes s’han d’entendre com a rendes netes (ingressos-despeses necessàries per a obte-
nir els ingressos). De fet l’impost grava els resultats econòmics de l’entitat, és a dir, el benefici o
superàvit que ha obtingut l’entitat en un exercici econòmic. Si el resultat és deficitari l’entitat no
haurà de tributar.

L’absència d’ànim de lucre i l’eventual ús dels beneficis obtinguts en activitats d’interès general,
no eximeixen de l’impost, ni alliberen, si arriba el cas, de l’obligació de pagar-lo, excepte en
alguns casos.

A l’hora de tractar el tema de l’Impost de Societats, hem de tenir en compte que una associació,
pel sol fet de ser una entitat sense afany de lucre, ja es considera una entitat parcialment exemp-
ta de l’IS i això implica dues grans diferències respecte les empreses amb ànim de lucre:

• S’aplica la diferenciació entre les rendes exemptes i no exemptes (aquells ingressos que la
entitat obtingui de donatius, subvencions i determinat tipus de quotes) i 

• En el cas d’haver-hi ingressos no exempts a aquests se’ls hi aplicarà el tipus impositiu del
25%, i no del 30 % o del 35%, que són els propis dels règims de les empreses.

Cal dir però, que dins del col·lectiu de les entitats sense afany de lucre, hi ha un tipus concret
que té un règim fiscal encara més avantatjós que la resta. Estem parlant de les associacions decla-
rades d’utilitat pública i de les fundacions que optin pel règim fiscal establert per la Llei 49/2002
d’Incentius Fiscals i de Mecenatge.
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En aquesta norma s’estableixen una sèrie de beneficis fiscals que amplien les possibilitats què
les rendes que obtenen les esmentades entitats tinguin la consideració d’exemptes i a més, en
cas d’existir rendes no exemptes, aquelles tributarien a un tipus de només el 10%.

Així doncs, el primer que ha de fer l’entitat és veure en quin dels dos règims es pot enquadrar.

3. QUI L’HA DE PRESENTAR

Totes les associacions, com a persones jurídiques que són, en principi estaran obligades a la pre-
sentació del impost. Tanmateix hi ha algunes excepcions.

Hem de diferenciar, com hem comentat anteriorment, entre les entitats acollides als beneficis de
la Llei de mecenatge i la resta d’associacions.

• Entitats acollides als beneficis de la Llei 49/2002 (associacions declarades d’utilitat pública i
fundacions)

En el cas de les entitats regulades per la Llei 49/2002, a l’article 13 d’aquesta llei s’especifi-
ca que estan obligades a declarar l’Impost de Societats tinguin o no tinguin rendes a tributar.

Art. 13. Obligació de declarar
Les entitats que optin pel règim fiscal establert al present Títol estaran obligades a declarar per
l’Impost de Societats la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

Addicionalment a la declaració, també hauran de presentar una memòria econòmica que com-
pleixi els requisits que s’estableixen en el reglament que desenvolupa aquesta llei.

• Entitats no acollides a la Llei 49/2002 (Entitats parcialment exemptes)

La resta d’entitats, és a dir, les no acollides al règim de la Llei 49/2002, es regulen pel règim
fiscal de les entitats parcialment exemptes.

Per a aquestes, l’article 136.3 del text refós de la llei de l’Impost de Societats estableix que no
hauran de presentar la declaració de l’impost, sempre i quan, compleixin els següents requisits:

1. Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals
2. Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin els

2.000 euros anuals
3. Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció 

4. QUINES RENDES ES CONSIDEREN EXEMPTES I QUINES NO

La normativa, fent-se ressò del caràcter no lucratiu de determinades entitats, estableix un règim
d’exempcions que pot arribar fins a les associacions.

Es consideren rendes no exemptes, és a dir, que tributen en l’impost, totes aquelles que per llei
no estiguin declarades com a exemptes. Per tant, el primer que s’ha d’analitzar és quines són les
activitats exemptes, depenent de la normativa per la qual estiguin regulades.
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Per a obtenir la definició d’activitat o renda exempta hem d’acudir una altra vegada a la distinció
entre les d’entitats acollides o no a la Llei 49/2002. 

• Entitats no acollides a la Llei 49/2002 (Entitats parcialment exemptes)

L’article 121 del Reial Decret Legislatiu 4/2004 indica que estaran exemptes per a aquestes
entitats, les següents rendes:

a. Les que procedeixin de la realització d’activitats que constitueixen el seu objecte social o
finalitat específica.

b. Les derivades d’adquisicions i transmissions a títol lucratiu, sempre que les unes i les altres
s’obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte social o finalitat específica.

c. Les que es posin de manifest en la transmissió onerosa de béns afectes a la realització de
l’objecte social o finalitat específica quan el total producte obtingut es destini a noves
inversions relacionades amb l’objecte social o finalitat específica.

Les noves inversions hauran de realitzar-se dins del termini comprés entre l’any anterior a
la data del lliurament o posada a disposició de l’element patrimonial i els tres anys poste-
riors i mantenir-se en el patrimoni de l’entitat durant 7 anys, excepte que la seva vida útil
conforme al mètode d’amortització dels admesos a l’article 11.1 d’aquesta llei, que s’apli-
qui, sigui inferior.

En cas de no realitzar-se la inversió dins el termini assenyalat, la part de quota íntegra
corresponent a la renda obtinguda s’ingressarà, a més dels interessos de demora, conjun-
tament amb la quota corresponent al període impositiu en què va meritar aquell.

La transmissió d’aquests elements abans de la finalització de l’esmentat termini determi-
narà la integració a la base imposable de la part de renda no gravada, excepte que l’import
obtingut sigui objecte d’una nova reinversió.

L’exempció a què es refereix l’apartat anterior no inclou els rendiments d’explotacions econòmi-
ques, ni les rendes derivades del patrimoni, ni les rendes obtingudes en transmissions, diferents
dels assenyalats en l’apartat anterior.

Es consideren rendiments d’una explotació econòmica tots aquells que, procedint del treball per-
sonal i del capital conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, suposin per part del subjecte pas-
siu l’ordenació pel seu propi compte dels medis de producció i dels recursos humans o d’un
d’ambdós amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

Per tant, si l’entitat obté rendes per la seva participació en la distribució de béns o serveis, aques-
tes seran considerades rendes no exemptes a efectes d’aquest impost, independentment que els
beneficis obtinguts s’utilitzin per als fins socials.

Així, seran exemptes, per exemple: 

a. Les quotes dels socis afiliats
b. Les aportacions fundacionals
c. Les subvencions obtingudes per a la realització d’activitats relacionades amb les finalitats

fundacionals de l’associació
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En la mesura que, qualsevol d’aquests ingressos, sigui en realitat, la contraprestació d’un
servei rebut a canvi, deixarà de ser un rendiment exempt, per passar a ser el rendiment
d’una explotació econòmica. 

Exemple 1: si una associació disposa d’una biblioteca, i per a accedir-hi cal fer-se’n soci,
la quota deixaria de ser considerada un rendiment exempt i passaria a ser un rendiment
subjecte (la contraprestació seria el dret a fer servir la biblioteca). 

Exemple 2: si la mateixa associació rep una subvenció per a les despeses generals de l’as-
sociació, aquesta subvenció serà un rendiment exempt (l’administració no rep cap contra-
prestació a canvi).

d. Les rendes (guanys patrimonials) que procedeixin de donacions, fetes o rebudes, relacio-
nades amb el compliment del seu objecte fundacional.

Exemple: si una associació rep una donació de 3.000 Euros pel compliment del seu objec-
te fundacional, obtindrà un guany patrimonial exempt.

e. Les rendes (guanys patrimonials) que procedeixin de la venda de béns relacionats directa-
ment amb el compliment l’objecte fundacional, i sempre que la totalitat d’allò obtingut, es
reinverteixi en noves inversions destinades a la mateixa finalitat.

Exemple: si una associació ven per 300.000 Euros el seu local social, comprat l’any 1954
per 3.000 Euros, obtindrà un guany patrimonial de 297.000 Euros (preu de venda,
300.000 Euros, menys preu de compra, 3.000 Euros).

Aquest guany patrimonial (increment de valor que s’ha posat de manifest amb ocasió de la
venda), estarà exempt si allò obtingut (300.000 Euros) es destina a noves inversions rela-
cionades amb l’objecte fundacional (per exemple, la compra d’un nou local). 

Caldrà, però, que s’acompleixin els requisits esmentats a la llei, mencionats anteriorment.
Si no s’acompleixen, el guany patrimonial obtingut quedarà subjecte i serà objecte de tri-
butació.

Així doncs, les rendes obtingudes en la major part de les activitats que poden portar a terme
les associacions, seran considerades per la normativa com les rendes obtingudes en la rea-
lització d’explotacions econòmiques, quedant subjectes a l’impost.

Per exemple:

a. Cursos, seminaris, conferències i xerrades
b. Sortides, viatges, excursions, campaments i colònies
c. Venda de samarretes, llibres, revistes, CD, objectes diversos, pins i adhesius
d. Venda d’entrades activitats culturals o esportives 

• Entitats acollides als beneficis de la Llei 49/2002 (associacions declarades d’utilitat pública i
fundacions)

Els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 especifiquen quins resultats (ingressos menys despeses) i
rendes resulten exempts de l’Impost de Societats.
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Art. 6. Rendes Exemptes

Estan exemptes de l’Impost de Societats les següents rendes obtingudes per entitats sense fina-
litat lucrativa:

1. Les derivades dels següents ingressos:
a. Els donatius i donacions rebudes per a col·laborar en el fins de l’entitat, incloses les

aportacions o donacions en concepte de dotació patrimonial, en el moment de la seva
constitució o en un moment posterior, i els ajuts econòmics rebuts en virtut dels con-
venis de col·laboració empresarial regulats en l’article 25 d’aquesta llei i en virtut
dels contractes de patrocini publicitari a que es refereix la llei 34/1998 de 11 de
novembre, General de Publicitat.

b Les quotes satisfetes pels associats, col·laboradors o benefactors, sempre que no es
corresponguin amb el dret de percebre una prestació derivada d’una explotació eco-
nòmica no exempta.

c Les subvencions, llevat aquelles destinades a finançar la realització d’explotacions
econòmiques no exemptes.

2. Les procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari de l’entitat, com són els dividends i
participacions en beneficis de les societats, interessos, cànons i lloguers.

3. Les derivades d’adquisicions o de transmissions, per qualsevol títol, de béns o drets, inclo-
ses les obtingudes amb ocasió de la dissolució i liquidació de l’entitat.

4. Les obtingudes en l’exercici de les explotacions econòmiques exemptes a què es refereix
l’article següent.

5. Les que, d’acord amb la normativa tributària, hagin d’ésser atribuïdes o imputades a les
entitats sense finalitat lucrativa i que procedeixin de rendes exemptes incloses en algun
dels apartats anteriors d’aquest article. 

Art. 7. Explotacions econòmiques exemptes

Estan exemptes de l’Impost de Societats les rendes obtingudes per entitats sense finalitats lucra-
tives que procedeixin de les següents explotacions econòmiques, sempre i quan siguin desenvolu-
pades en compliment del seu objecte o finalitat específica:

1. Les explotacions econòmiques de prestació de serveis de promoció i gestió de l’acció social,
així com els d’assistència social i inclusió social que s’indiquen a continuació, incloent-
hi les activitats auxiliars o complementàries d’aquells, com són els serveis accessoris
d’alimentació, allotjament o transport:
a. Protecció de la infància i de la joventut
b. Assistència a la tercera edat
c. Assistència a persones en risc d’exclusió o dificultat social o víctimes de maltracta-

ments
d. Assistència a persones amb discapacitat, inclosa la formació ocupacional, la inser-

ció laboral i l’explotació de granges, tallers i centres especials en les que desenvolu-
pin el seu treball

e. Assistència a minories ètniques
f. Assistència a refugiats i asilats
g. Assistència a emigrants, immigrants i transeünts
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h. Assistència a persones amb càrregues familiars no compartides
i. Acció social comunitària i familiar
j. Assistència a ex reclusos
k. Reinserció social i prevenció de la delinqüència
l. Assistència a alcohòlics i toxicòmans
m. Cooperació per al desenvolupament
n. Inclusió social de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors

2. Les explotacions econòmiques de prestació de serveis d’hospitalització o assistència
sanitària, incloent-hi les activitats auxiliars o complementàries dels anteriors, com són
el lliurament de medicaments o els serveis accessoris d’alimentació, allotjament i trans-
port.

3. Les explotacions econòmiques d’investigació científica i desenvolupament tecnològic.

4. Les explotacions econòmiques dels béns declarats d’interès cultural d’acord a la norma-
tiva del Patrimoni Històric de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, així com de
museus, biblioteques, arxius i centres de documentació sempre i quan s’acompleixin
les exigències establertes en la citada normativa, en particular respecte dels deures de
visita i exposició pública dels esmentats béns.

5. Les explotacions econòmiques consistents en l’organització de representacions musi-
cals, coreogràfiques, teatrals, cinematogràfiques o circenses.

6. Les explotacions econòmiques de parcs i altres espais naturals protegits de característi-
ques similars.

7. Les explotacions econòmiques d’ensenyament i de formació professional, en tots els
nivells i graus del sistema educatiu, així com les d’educació infantil fins als tres anys,
inclosa la guarda i custòdia de nens fins a aquesta edat, les d’educació especial, les
d’educació compensatòria i les d’educació permanent i d’adults, quan estiguin exemp-
tes de l’IVA, així com les explotacions econòmiques d’alimentació, allotjament o trans-
port realitzades per centres docents i col·legis majors pertanyents a entitats sense
finalitat lucrativa.

8. Les explotacions econòmiques consistents en l’organització d’exposicions, conferències,
col·loquis, cursos o seminaris.

9. Les explotacions econòmiques d’elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes,
follets, material audiovisual i material multimèdia.

10. Les explotacions econòmiques de prestació de serveis de caràcter esportiu a persones
físiques que practiquin l’esport o l’educació física, sempre que tals serveis estiguin
directament relacionats amb les mencionades pràctiques i amb excepció dels serveis
relacionats amb espectacles esportius i dels prestats a esportistes professionals.

11. Les explotacions econòmiques que tinguin caràcter merament auxiliar o complementari
de les explotacions econòmiques exemptes o de les activitats encaminades a complir
els fins estatutaris o l’objecte de l’entitat sense finalitat lucrativa. 

No es considerarà que les explotacions econòmiques tenen un caràcter merament auxi-
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liar o complementari quan l’import net de la xifra de negocis de l’exercici corresponent
al conjunt d’elles excedeixi del 20 per 100 dels ingressos totals de l’entitat.

12. Les explotacions econòmiques d’escassa rellevància. Es consideren com a tals aquelles
l’import net de les quals no sobrepassi en conjunt 20.000 euros.

Fixem-nos que aquesta llei considera que tots els resultats de l’entitat que provinguin de ren-
des relacionades amb les activitats definides com a objecte social de l’entitat, tot i tenir la con-
sideració d’activitat econòmica, estaran exemptes, incloent-hi les procedents del patrimoni
mobiliari i immobiliari de l’entitat (per exemple, els dividends, interessos bancaris i rendes de
lloguers d’immobles propietat de l’entitat), les derivades d’adquisicions i transmissions de béns
o drets, i les considerades d’escassa rellevància, és a dir, aquelles que no superen en conjunt
els 20.000 euros.

El problema és que no tothom es pot acollir a aquest beneficiós règim, només ho poden fer:

• Les Fundacions.
• Les associacions declarades d’utilitat pública.
• Les ONG de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació

Internacional per al Desenvolupament, sempre que tinguin alguna de les dues formes jurídiques
dels dos punts anteriors.

• Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el Registre de Fundacions.
• Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic

integrades en aquelles, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.
• Les federacions i associacions de les entitats sense finalitat lucrativa a les quals es refereixen

els punts anteriors.

A més, aquestes entitats hauran d’acomplir una sèrie de requisits, concretats a l’article 3 de la
llei, per poder gaudir dels beneficis fiscals.

L’opció per aquest règim ha de sol·licitar-se a l’Agència Tributària, mitjançant un model 036.

5. QUANTITAT A INGRESSAR

La quantitat que s’haurà d’ingressar serà un percentatge sobre el benefici obtingut en les activi-
tats econòmiques un cop fetes les correccions corresponents a altres despeses no deduïbles
(resultat fiscal o base imposable). 

El benefici, a efectes de l’impost, és el resultat comptable (ingressos comptables menys despe-
ses comptables) modificat pel que pugui establir la pròpia normativa: partint del resultat comp-
table, i una vegada introduïdes les correccions que pugui establir-hi l’impost, s’obté el resultat
fiscal. 

Aquestes modificacions vénen donades pel fet que, en ocasions, un ingrés comptable no serà un
ingrés fiscal (és el cas dels rendiments exempts, per exemple) o una despesa comptable no serà
una despesa fiscal (és el cas de les despeses relacionades exclusivament amb una activitat
exempta o de les que s’ha perdut la factura, per exemple). 

En conseqüència, serà difícil que, a causa d’aquestes correccions, el resultat comptable sigui
igual al resultat fiscal.

103

UPRACTICS14 2a  31/3/06  11:39  Página 103



6. DESPESES DEDUÏBLES

La base imposable es calcula deduint, dels ingressos subjectes, totes les despeses vàlides (deduï-
bles) necessàries per a obtenir-los.

Perquè una despesa sigui deduïble haurà de complir els següents requisits: 

• Ha d’estar comptabilitzada
• Ha de ser certa i estar justificada (normalment amb una factura completa)
• Ha d’estar relacionada amb l’ingrés

Les principals despeses que, complint els requisits anteriors, podran deduir-se dels ingressos
obtinguts són les següents:

• Compres (adquisicions de mercaderies per tornar-les a vendre, transformades o no)
• Despeses de personal (sous, seguretat social a càrrec de l’empresa, indemnitzacions...)
• Amortitzacions (desgast anual de les inversions)
• Serveis exteriors (arrendaments, manteniment i reparacions, serveis professionals, trans-

ports, primes assegurances, serveis bancaris, subministraments...) 
• Tributs (IAE, IBI...)
• Despeses financeres 
• Pèrdues i despeses extraordinàries

7. DESPESES NO DEDUÏBLES 

Hi ha despeses que, tot i complir els requisits esmentats anteriorment, no podran deduir-se en
cap cas: són correccions fiscals sobre el resultat comptable, és a dir, es tracta de despeses comp-
tables però no fiscals.

Per exemple:

• Import a pagar en concepte d’Impost sobre Societats
• Multes, sancions i recàrrecs de qualsevol mena
• Despeses de les activitats exemptes
• Excés de valor atribuïts a les prestacions de treball rebudes a preu inferior a la de mercat

(per exemple: si un professional presta serveis gratuïts, no podran comptabilitzar-se valo-
rant-los a preu de mercat)

8. CÀLCUL DE LA QUANTITAT A PAGAR

A la pràctica, una associació que hagi de liquidar l’Impost sobre Societats, haurà de portar una
comptabilitat, amb totes les formalitats i detalls, que li permeti discriminar entre els ingressos i
les despeses dels rendiments subjectes i dels exempts. Només en aquest cas, podrà determinar
el benefici que correspon a cadascun dels tipus de rendiments. 

Quan hi hagi despeses comunes, haurà de poder diferenciar quina part correspon als rendiments
subjectes i quina part correspon als rendiments exempts. 
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Els passos a seguir, serien els següents:

Diferenciar els ingressos.

S’haurà de diferenciar entre els que corresponen a les activitats subjectes i els que corresponen
a les activitats exemptes:

Assignar les despeses.

S’haurà d’assignar a cadascun dels tipus d’ingressos, les despeses deduïbles que han estat neces-
sàries per obtenir-los.

Calcular l’impost.

Per fer-ho, s’haurà d’obtenir, prèviament, la base imposable: la diferència entre el total dels
ingressos i de les despeses de les activitats subjectes.

+ Totals Ingressos Activitats Subjectes + Totals Ingressos Activitats Exemptes

- Total Despeses Activitats Subjectes - Total Despeses Activitats Exemptes

= Benefici Activitats Subjectes = Benefici Activitats Exemptes

Una vegada obtinguda, i per calcular l’impost a pagar, s’hi aplicarà al benefici de les activitats
subjectes el tipus impositiu establert per la normativa: el 25% o el 10%, segons els dos règims
que hem esmentat anteriorment.

9. PERÍODE IMPOSITIU I MERITAMENT 

El període impositiu coincideix amb l‘exercici econòmic què normalment es correspon amb l’any
natural. 

Els estatuts de l’associació podran determinar-ne una data de tancament diferent al 31 de des-
embre, cosa que faria variar el període impositiu. En tot cas, cal assegurar-se que a Hisenda li
consta aquesta circumstància perquè se li va notificar en fer el model 036 o l’antic 037, quan
l’entitat va demanar el seu NIF.

El meritament, és a dir, quan neix l’obligació de pagar, es produeix el darrer dia del període impo-
sitiu: normalment, el 31 de desembre (encara que el període màxim per a efectuar l’ingrés sigui
fins al 25 de juliol de l’any següent). 

10. ADMINISTRACIÓ COMPETENT

La tramitació de totes les qüestions relacionades amb l’IS haurà de fer-se a la Delegació de
l’Agència Tributària del domicili fiscal de l’associació.
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11. FUNCIONAMENT DE L’IMPOST

L’IS és un impost que funciona pel mètode de l’autoliquidació: l’associació liquida l’impost i és
l’administració tributària la que, si ho creu convenient, el comprova posteriorment.

Les obligacions de les associacions són les següents:

Informar de la seva condició d’entitats que obtenen rendes.

Hauran d’informar mitjançant el model 036 a l’administració tributària del fet que obtenen rendes.

Per a fer-ho, hauran de presentar, quan sigui necessari, les següents declaracions:

• Una declaració d’alta: l’associació informa a l’administració que, pel fet de ser una persona jurí-
dica, haurà de presentar declaracions tributàries per aquest impost, i en cas de gaudir d’algu-
na exempció (com és el cas de les nostres entitats), indicar de quina es tracta, és a dir, en quin
règim d’exempció de IS ens trobem:

- Llei 43/1995 per entitats parcialment exemptes, casella 625 del model 036
- Llei 49/2002 per les entitats que s’acullin a aquest règim, casella 624 del model 036

• Una declaració de baixa: l’associació informa que cessa en les seves activitats i que, per tant,
ja no ha de presentar més declaracions, en cas de dissolució.

Declarar i, si s’escau, ingressar l’impost.

Cada any, s’haurà de presentar la declaració de l’Impost sobre Societats.

La declaració de l’Impost sobre Societats inclourà, entre d’altres, la informació de totes les dades
econòmiques de l’exercici, tant subjectes com exemptes. 

Quan les rendes subjectes donin lloc a benefici, la declaració anirà acompanyada de l’ingrés del
25% d’aquest benefici. En cas contrari, la presentació es farà sense ingrés de cap mena.

El termini de presentació és de 25 dies naturals després dels sis mesos de finalitzat el període impositiu. 

Si els estatuts determinen que l’exercici econòmic s’acaba el 31 de desembre, aquest serà el
darrer dia del període impositiu; per tant, el termini de presentació serà entre l’1 i el 25 de juliol
del proper any.

El terminis per a declarar i ingressar, si s’escau, són els següents:

Període Darrer dia per a fer la declaració i l’ingrés
Exercici N 25 de juliol de l’Exercici N+1

Fer els pagaments a compte.

En cas que l’Impost sobre Societats d’un exercici hagi sortit positiu, les associacions hauran de
fer els anomenats pagaments a compte.
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Es tracta de tres pagaments que realitzarem a compte de l’impost del proper exercici i que es cal-
culen sobre la base del darrer impost pagat.

No són, per tant, una despesa, sinó que són avançaments o pagaments a compte. Podran recu-
perar-se quan es faci la propera declaració anual, pagant menys, si resultés a pagar, o demanant-
ne la devolució, si la base imposable fos negativa o zero, o la quantitat pagada a compte excedís
de la quantitat a pagar.

Tot i que la normativa estableix diferents opcions per a calcular l’import d’aquests pagaments a
compte, el més senzill és optar per la que obliga al pagament del 18% de la quota íntegra mino-
rada en les deduccions i retencions (casella 599 del model 201).

El terminis per a ingressar són els següents:

Pagament Darrer dia per a fer la declaració i l’ingrés
Primer pagament 20 d’abril
Segon pagament 20 d’octubre
Tercer pagament 20 de desembre

Exemple:

Imaginem que la declaració de l’exercici 2004, presentada a juliol de 2005 ens ha sortit positi-
va. El primer pagament a compte que haurem de fer serà en el termini immediatament posterior,
és a dir, a l’octubre de 2005. Després haurem de fer els acomptes de desembre de 2005 i d’a-
bril de 2006.

A la declaració de 2005, que es presentarà a juliol de 2006, podrem descomptar o recuperar els
dos pagaments fets en aquest exercici 2005 (el d’octubre i el de desembre). Segons com surti
aquesta declaració, haurem o no de continuar fent pagaments a compte.

A la declaració de 2006, que es presentarà a juliol de 2007, podrem descomptar o recuperar el
pagament a compte que vam fer a l’abril de 2006, i els d’octubre i desembre de 2006, si n’hi va
haver. 

Complir les obligacions comptables associades a l’impost

La normativa estableix que els obligats a pagar l’Impost sobre Societats que no siguin empresa-
ris, podran portar la comptabilitat d’acord amb allò establert per les normes que els regulen.

A Catalunya, les associacions, que estan regulades per la Llei d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya (Llei 7/1997, de 18 de juny), estan obligades a portar una comptabilitat adequada a
les activitats que fan.

Hi ha d’altres entitats, que són les associacions Declarades d’Utilitat Pública i les Fundacions
d’àmbit estatal, que sí que estan obligades a portar la seva comptabilitat segons el RD 776/1998,
que és una adaptació del Pla General Comptable per a les entitats sense finalitat lucrativa.

Finalment, les Fundacions Privades d’àmbit català, estan obligades a portar la seva comptabilitat
segons el RD 43/2003 de Pla de Comptabilitat per les Fundacions privades, de la Generalitat.
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Per tant, les associacions que no tenen obligació legal de realitzar la comptabilitat d’una manera
determinada, pel fet d’haver de presentar la declaració de l’Impost continuen sense tenir aques-
ta obligació i, per tant, serà vàlid qualsevol sistema de registre dels moviments econòmics, sem-
pre que sigui prou entenedor.

Tanmateix, és aconsellable que l’entitat porti la comptabilitat adaptada a algun dels plans comp-
tables existents degut a què tant la declaració com el càlcul d’aquest impost estan pensats ini-
cialment per a empreses mercantils (fet que pressuposa que l’entitat ja fa comptabilitat). Les
entitats es poden trobar amb dues dificultats, una el significat dels diferents conceptes que s’in-
clouen a la declaració i l’altra, l’obtenció de les dades necessàries per emplenar el model, ja que
les dades que demana molt possiblement no han estat suficientment desglossades per l’entitat o
mai les ha tingut en compte a l’hora de registrar els seus moviments econòmics.

12. MODELS OFICIALS DE DECLARACIONS

La declaració i ingrés, si s’escau, de l’IS haurà de fer-se en les models oficials previstos per la
normativa:

Model Periòdic Declaració Anual

Impost sobre Societats 201
Pagament a compte 202

Aquests models poden adquirir-se a qualsevol Delegació de l’Agència Tributària. També poden
descarregar-se des de la seva pàgina WEB (www.aeat.es). 

Per confeccionar la declaració anual, l’Agència Tributària desenvolupa cada any (cap al mes de
maig) un aplicatiu que es pot aconseguir gratuïtament mitjançant la seva pàgina WEB, i també en
un CD-ROM que us proporcionaran en qualsevol de les seves delegacions. Aquesta darrera opció
és molt aconsellable perquè no deixa obtenir la declaració si les dades que hem indicat no són
congruents entre sí.

13. LLOC DE PRESENTACIÓ

La presentació d’aquests models, podrà fer-se, segons els casos, en qualsevol banc o caixa d’es-
talvis o directament a l’Agència Tributària, segons el cas:

Model Resultat de la declaració: a ingressar Resultat del darrer Impost sobre
Societats: sense ingrés (casella
599 negativa o en blanc)

Pagaments •Si el pagament es fa mitjançant No s’ha de presentar
a compte domiciliació bancària, a l’entitat bancària
(m.202) a la que pertany el compte de càrrec de

la domiciliació
•Si el pagament es fa en efectiu, a
qualsevol entitat bancària o directament
a l’Agència Tributària
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Model Resultat de la declaració: a ingressar Resultat de la declaració:
negatiu o zero

Declaració •Si el pagament es fa mitjançant A l’Agència Tributària
anual domiciliació bancària, a l’entitat bancària
(m.201) a la que pertany el compte de càrrec de

la domiciliació
•Si el pagament es fa en efectiu, a
qualsevol entitat bancària o directament
a l’Agència Tributària

14. CAS PRÀCTIC

Considerem que a l’entitat li és d’aplicació el règim de les entitats parcialment exemptes, i que
les dades corresponen a l’exercici 2004.

La gestió de l’IS implicarà que l’associació haurà de seguir els passos següents:

Diferenciar els ingressos

S’haurà de diferenciar entre els ingressos que corresponen a les activitats subjectes i els que
corresponen a les activitats exemptes.

Assignar les despeses

S’haurà d’assignar, a cadascun dels tipus d’ingressos, les despeses deduïbles que han estat
necessàries per obtenir-los.

Una vegada fet, s’obtindrà:

• Ingressos:

Concepte Base IVA TOTAL

1 Quotes dels socis 5.000,00 5.000,00

2 Subvenció museu 20.000,00 20.000,00

3 Venda entrades 5.123,00 5.123,00

4 Venda de reproduccions 25.000,00 4.000,00 29.000,00

5 Venda de revistes 15.000,00 600,00 15.600,00

Total 70.123,00 4.600,00 74.723,00
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• Despeses

Concepte Base IVA TOTAL

1 Despeses relacionades amb la 10.000,00 1.600,00 11.600,00
gestió de l’associació (material
oficina, lloguer, telèfon, llum...)

1 Despeses de personal (50%) 1.950,00 1.950,00

2 Despeses relacionades amb la 25.000,00 4.000,00 29.000,00
+ gestió del museu (material
3 oficina, lloguer, telèfon, llum...)

3 Despeses de personal (50%) 1.950,00 1.950,00

4 Despeses relacionades amb 20.000,00 3.200,00 23.200,00
la venda de reproduccions
(Regularització inventaris) -10.000,00 -10.000,00

5 Despeses relacionades amb 14.610,00 457,60 15.067,60
la venda de revistes
(Regularització inventaris) -10.000,00 -10.000,00

Total 53.610,00 9.257,60 62.767,60

A l’hora d’assignar les despeses, s’ha suposat el següent:

• Una vegada fet l’inventari, el resultat del recompte ha estat el següent:

a. Existències de reproduccions: 10.000 Euros
b. Existències de revistes: 10.000 Euros

• Que la persona contractada dedica el 50% del temps a les activitats subjectes i el 50% a les
activitats exemptes.

• Que la subvenció és per a les activitats associatives.

• Que l’IVA suportat no deduïble (9.257,60-3.657,60 = 5.600), és una despesa que correspon a
les activitats exemptes.

Calcular l’impost

Per fer-ho, s’haurà d’obtenir, prèviament, la base imposable: la diferència entre el total dels
ingressos i de les despeses de les activitats subjectes.
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• Ingressos

Activitats Subjectes Activitats Exemptes

+ Ingressos derivats d’explotacions + Ingressos derivats de l’objecte social:
econòmiques:

Entrades: 5.123,00 Quotes de socis: 5.000,00
Reproduccions: 25.000,00 Subvencions: 20.000,00
Revistes: 15.000,00

= Totals Ingressos = Totals Ingressos
Activitats Subjectes Activitats Exemptes
45.123,00 25.000,00

• Despeses

- Despeses derivades - Despeses derivades de l’objecte 
d’explotacions social:
econòmiques:

Museu: 25.000,00 Associació: 10.000,00
Personal: 1.950,00 Personal: 1.950,00
Reproduccions: 10.000,00
Llibres: 4.610,00 IVA No deduïble: 5.600

= Total Despeses = Total Despeses
Activitats Subjectes Activitats Exemptes
41.560,00 17.550,00

• Base Imposable

+ Totals Ingressos + Totals Ingressos
Activitats Subjectes Activitats Exemptes

45.123,00 25.000,00

- Total Despeses - Total Despeses
Activitats Subjectes Activitats Exemptes

41.560,00 17.550,00

= Benefici Activitats Subjectes = Benefici Activitats Exemptes
3.563,00 7.450,00
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• Impost a pagar

= Benefici Activitats Subjectes = Benefici Activitats Exemptes
3.563,00 7.450,00

X 25% X 0% 

= Impost a pagar = Aquest benefici no tributa
890,75 0

Complimentar les declaracions

Donades aquestes dades de l’IS, l’associació haurà de complimentar, abans del 25 de juliol de
2005 i del 20 d’octubre de 2005, les següents declaracions:

• Impost sobre Societats:

a. Declaració anual (Model 201) 
b. Pagament a compte (Model 202)

DECLARACIÓ ANUAL: MODEL 201

Els apartats de la declaració més importants que caldrà omplir seran els següents:

Pàgina 1a: les caselles que serveixen per a informar sobre les dades de l’associació i de les per-
sones que firmen la declaració. També s’indica un resum del resultat de la declaració.

Pàgina 1b: les caselles que serveixen per a informar de quin règim fiscal se li aplicarà a l’asso-
ciació i la xifra mitjana de personal contractat laboralment per l’entitat, diferenciant entre fixos i
eventuals, i la data d’inici i final de l’exercici.

Pàgina 2: les caselles que serveixen per a informar sobre les dades dels membres de la junta
directiva (nom, NIF i si és persona física o jurídica).

Pàgina 4: les caselles que serveixen per a informar sobre les dades del balanç de situació tancat
a 31 de desembre (actiu i passiu). 

Pàgina 5: les caselles que serveixen per a informar sobre les dades del compte de resultats tan-
cat a 31 de desembre i sobre com es distribuirà el resultat obtingut (ingressos i despeses). Hi ha
algunes partides que s’han de desglossar en les caselles de la 945 a la 980, en especial les refe-
rides a ajuts monetaris i altres despeses de gestió de l’entitat i als ingressos propis de l’entitat,
que són exclusives per a les entitats sense afany de lucre.

Pàgina 6: les caselles per a informar sobre les correccions fiscals que s’hagin de fer sobre el resul-
tat comptable i sobre quina Base imposable s’obté una vegada fetes.

112

UPRACTICS14 2a  31/3/06  11:39  Página 112



En el nostre cas:

• Considerar com a despesa no deduïble la quantitat a pagar en concepte d’Impost sobre
Societats (890,74 Euros); es tractarà, doncs, d’una despesa comptable, però no fiscal.

• Deixar fora de la base imposable les despeses i els ingressos corresponents a les activitats
exemptes (casella 527, les despeses per import de 17.550 euros i casella 528, els ingressos
per import de 25.000 euros). 

El que s’ha consignat en la columna «augments» s’haurà de sumar al resultat comptable, i el que
s’ha consignat en la columna «disminucions», s’ha de restar. El resultat ens donarà el resultat fis-
cal, que serà la base imposable de l’impost, i a aquesta se li haurà d’aplicar el tipus impositiu
que correspongui, segons el règim fiscal de l’entitat.

Pàgina 7: les caselles per a informar sobre les bonificacions i deduccions que li siguin d’aplica-
ció. Una vegada fetes, obtindrem la quantitat a pagar. A la casella 595 s’indicarien les retencions
que se li hagin fet a l’entitat (com les dels interessos dels comptes corrents) i a les caselles 601
a 603 els pagaments fraccionats fets amb els models 202 corresponents a l’exercici del qual
estem presentant la declaració). En el nostre exemple, no hi ha cap quantitat a consignar en
aquestes caselles.

Pàgina Document d’ingrés o devolució: s’ompliran les caselles per a informar sobre el resultat de
la Liquidació i les dades bancàries del pagament.

PAGAMENT A COMPTE: MODEL 202

Els apartats més importants de la declaració que caldrà omplir seran els següents:

Identificació (1): les caselles que serveixen per a informar sobre les dades de l’associació.

Meritació (2): les caselles que serveixen per a informar sobre l’exercici al que correspon la decla-
ració i quin pagament a compte és (1P per a l’abril, 2P per a l’octubre i 3P per al desembre).

Liquidació (3): les caselles que serveixen per a informar sobre l’opció escollida i les dades sobre
les que es calcula el pagament a compte.

En el nostre cas:

S’ha d’omplir l’apartat A) que correspon a la modalitat general de pagament a compte.

• Base (impost pagat l’exercici anterior): 890,75 Euros.
• Tipus: 18%.

Declarant (5): s’ompliran les caselles per a informar la data. 

Ingrés (6): s’ompliran les dades per indicar la forma de pagament.

A continuació us adjuntem un exemple pràctic de Impost Sobre Societats i Pagament a compte.
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1. NORMATIVA

• Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge

• Reial Decret 1270/2003, pel qual s'aprova el Reglament per l'aplicació del règim fiscal de
la Llei 49/2002

• Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'IRPF

• Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l‘Impost sobre Societats

2.BENEFICIS FISCALS PER LES PERSONES
O ENTITATS QUE FAN DONACIONS

Els donatius que una empresa pot fer a una entitat sense afany de lucre, en principi, no són des-
pesa deduïble per a l’empresa. Però existeixen una sèrie d’excepcions.

La Llei 49/2002 regula uns beneficis fiscals per a les persones físiques i jurídiques que conce-
deixen donatius a entitats no lucratives regulades per aquesta llei. Aquesta qüestió es troba regu-
lada des de l’article 16 a l’art. 24 de la Llei 49/2002.

3. QUINES ENTITATS GENEREN DRET A DEDUCCIÓ?

No totes les entitats sense afany de lucre destinatàries de donacions generen dret a deducció en
la declaració de la persona física o jurídica que les realitza.

Només seran desgravables els donatius i donacions efectuats a Fundacions i a associacions decla-
rades d’Utilitat Pública, però no en tots els casos.

Dependrà de si el donant és persona física o jurídica, de la naturalesa del donatiu i de si la fun-
dació o associació declarada d'utilitat pública està o no acollida a la llei 49/2002 de Règim fis-
cal especial. 

En qualsevol cas, cal tenir present que:

1. Les donacions poden ser aportacions dineràries, de béns o de drets i han de ser pures i sim-
ples, és a dir, no han de generar cap contraprestació.
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2. La Utilitat Pública és una declaració que obliga al compliment d'uns requisits i que només
concedeix el Ministeri de l'Interior. 

3. La resta d'Associacions poden rebre donatius i donacions però en cap cas, seran desgra-
vables en la declaració de l'IRPF o de Societats del donant –excepte algunes deduccions
autonòmiques.

4. Les entitats que han rebut donatius desgravables han de presentar anualment a Hisenda el
model 182 –una relació detallada dels donants i dels imports donats– i emetre un certifi-
cat en favor del donant.

4. QUAN EL DONANT ÉS UNA PERSONA FÍSICA

Quan el donant és una persona física i el donatari és fundació o associació declarada d'utilitat
pública qualsevol donatiu serà desgravable en la declaració de l'IRPF del donant. El que pot can-
viar és el % de desgravació. 

Ens podem trobar amb dues situacions possibles: 

• Que el destinatari de la donació sigui una fundació o associació declarada d'Utilitat
Pública, ambdues acollides a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

En aquest cas, els donants tenen dret a deduir de la quota íntegra de la seva declaració
de l'IRPF el 25% de la base de la deducció (per entendre-ho, la base de la deducció per
un donatiu dinerari és el seu import), amb el límit del 10% de la base liquidable.

• Que el destinatari de la donació sigui una fundació o associació declarada d'Utilitat Pública
NO ACOLLIDA a la Llei 49/2002.

Els donants tenen dret a deduir de la quota íntegra de la seva declaració de l'IRPF el 10%
dels imports donats, amb el límit del 10% de la base liquidable. 

5. QUAN EL DONANT ÉS UNA PERSONA JURÍDICA

Quan el donant és una persona jurídica i el donatari és una fundació o associació declarada d'u-
tilitat pública no tots els donatius seran desgravables en la declaració de l'Impost de Societats del
donant, ja que dependrà de si el donatari està o no acollit a la llei 49/2002.

Recordem que la declaració de l'Impost de Societats la presenten les persones jurídiques (empre-
ses, societats, cooperatives, entitats sense afany de lucre...) i que per tant ens estem referint a
les donacions efectuades per aquestes entitats.

Només seran desgravables en la declaració de l'impost de Societats dels donants les dona-
cions efectuades a Fundacions i Associacions declarades d’Utilitat Pública acollides totes
dues a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de
lucre.

124

UPRACTICS14 2a  31/3/06  11:40  Página 124



En aquest cas, els donants (persones jurídiques) tenen dret a deduir de la quota íntegra de la seva
declaració de l'Impost de Societats, minorada en les deduccions i bonificacions previstes en la
Llei de l'Impost de Societats, el 35% de la base de la deducció.

La base d'aquesta deducció no pot excedir el 10% de la base imposable. D'altra banda, les quan-
titats que excedeixin aquest límit es podran aplicar en els 10 anys immediats i successius. 

6. CERTIFICACIÓ DE L’EFECTIVITAT DE LES DONACIONS DEDUÏBLES

L'article 24 de la Llei 49/2002 i l'article 6 del RD 1270/2003 - pel qual s'aprova el Reglament per
l'aplicació del règim fiscal especial de l'esmentada Llei 49/2002- desenvolupen aquest aspecte.

En ells, resumidament, es diu que l'efectivitat dels donatius s'ha de justificar mitjançant un cer-
tificat expedit per l'entitat beneficiària on s'hi ha de fer constar:

1. El NIF i les dades d'identificació personal, del donant i de l'entitat donatària
2. Menció expressa que l'entitat donatària està acollida a la Llei 49/2002
3. Data i import del donatiu quan aquest sigui monetari
4. Document públic que acrediti el lliurament del bé donat quan no sigui monetari
5. Finalitat a la qual l'entitat donatària destinarà la donació en el compliment de les seves

finalitats
6. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació

D'altra banda, l'entitat beneficiària haurà de remetre a Hisenda la informació sobre els certificats
expedits en la forma i terminis establerts reglamentàriament . Aquesta informació es remet actual-
ment mitjançant el Model 182, que es presenta a la delegació de l’Agència Tributària de l’entitat
dins del mes de gener de l’any següent al que s’han fet les donacions.

En altres paraules, si sou entitat receptora de donatius que generen dret a deduir heu de tenir pre-
sent que haureu d'expedir el corresponent certificat a cada donant, i de complimentar i presentar
el model 182 anualment a l’ administració de l’Agència Tributària que li correspongui a l’entitat.

7. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Quan una empresa o entitat concedeix un ajut econòmic a una entitat regulada per la Llei
49/2002 a canvi de fer conèixer la seva participació en les activitats de la receptora, sense entrar
en cap moment en temes de publicitat, aquest ajut es considera despesa deduïble a efectes del
càlcul de la base imposable de l’Impost de Societats, sense establir limitacions. També tenen
aquesta condició les despeses que tinguin com a finalitat l’interès general (segons definició de la
mateixa Llei) i es crea el marc jurídic que regula els programes de recolzament a esdeveniments
que es puguin determinar per Llei com a d’excepcional interès públic.

8. CAS PRÀCTIC

Considerem que a l’entitat li és d’aplicació el règim fiscal de la llei 49/2002, i què es tracta d’una
Fundació, la Fundació Cultural Vincennes.
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Les dades de les donacions corresponen a l’exercici 2005.

Per a omplir el model 182, necessitarem les següents dades:

• NIF, nom i dades fiscals de l’entitat que rep les donacions
• Saber si l’entitat que rep les donacions està acollida o no al règim fiscal de la llei 49/2002
• NIF i nom de cadascun dels donants
• Província de residència de cadascun dels Donants
• Saber si el donatiu està destinat (Clau B) o no ho està (Clau A) a les activitats i programes

prioritaris de mecenatge establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat
• Saber si el donatiu és dinerari o en espècie
• Saber el percentatge de deducció en cada cas (persona física o jurídica)
• Valoració del donatiu

En el nostre cas,

• Farem servir el mateix NIF i adreça que hem utilitzat als anteriors casos pràctics, canviant
la denominació de l’entitat

• Considerarem que l’entitat està acollida al règim fiscal de la llei 49/2002
• Les donacions no estan destinades a cap activitat prioritària de mecenatge
• Els percentatges de deducció seran del 35% per les persones jurídiques i del 25% per les

persones físiques
• Tots els donatius seran dineraris
• Les dades dels donants són:

NIF Nom Província Import donatiu
A08378218 Editorial Cases,S.A. Barcelona 2.300 Euros
B60518792 La Caseta Blanca,S.L. Girona 100 Euros
A58989740 Llibreria Monfort,S.A. Barcelona 500 Euros
37590221X Pere Lull Marti Tarragona 50 Euros
37668222H Rosa Campany Ares Barcelona 200 Euros

A continuació us adjuntem un exemple pràctic del model 182 de Declaració Informativa de
Donatius, Donacions i Aportacions rebudes
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GLOSSARI

• Activitat econòmica: combinació de mitjans humans i/o materials, amb la finalitat de pres-
tar serveis i /o lliurar béns.

• Amortització: és el reflex de la pèrdua de valor dels béns a causa del pas del temps, a la
seva utilització o a la seva obsolescència.

• Associació: unió de diverses persones amb un vincle jurídic per a un fi comú.

• Autoliquidació tributària: declaració tributària en la que ha estat el propi obligat al paga-
ment qui ha interpretat la norma corresponent i ha realitzat tots els càlculs.

• Base imposable: quantia del capital, de la renda, la utilitat o la despesa que ha estat fixa-
da legalment i sobre la qual recau un impost determinat. 

• Base liquidable: xifra que resulta de deduir de la base imposable les despeses necessàries
per a obtenir la renda i altres quantitats autoritzades legalment.

• Benefici: diferència entre els ingressos resultants de les vendes dels productes i les des-
peses que comporta el procés productiu.

• Brut: producte, guany, etc., sense deducció del què cal rebaixar.

• Certificació o Signatura Electrònica: Clau que atorga l’Administració Tributària i que s’ha
d’instal·lar en un ordinador concret, que permet que l’associació presenti declaracions i
efectuï altres tràmits amb aquesta administració mitjançant internet.

• Deduir: rebaixar (una partida) d’alguna quantitat.

• Despesa: fet de contraure l’obligació de pagament a canvi de la recepció d’una contrapres-
tació: compres de béns i serveis.

• Excedent: part del producte que sobrepassa el valor dels factors de producció emprats per
a obtenir-lo.

• Exercici econòmic: període de temps, generalment un any natural, en què és fraccionada
l'activitat econòmica d'una entitat.

• Fet imposable: pressupòsit jurídic determinat per la llei per a configurar cada tribut, la rea-
lització del qual fa néixer l'obligació tributària. 
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• Impost: contribució obligatòria de les diferents classes socials i sectors productius a l'estat
per fer front a les despeses públiques.

• Ingrés: adquisició d’un dret de cobrament a canvi d’una contraprestació per part de
l’entitat.

• Inventari: relació d’inversions en un moment concret del temps.

• Inversió: compra de béns de capital, que han de romandre a l’entitat per un període supe-
rior a un any.

• Liquidació tributària: declaració tributària en la que ha estat l’administració qui ha inter-
pretat la norma corresponent i ha realitzat tots els càlculs.

• Lucre: guany o profit que es treu d’alguna cosa.

• Meritar: tenir dret a una cosa per raó d’un servei.

• Net: benefici, guany, producte, etc. del qual s’han deduït despeses, impostos, etc.

• No deduïble: que no és possible rebaixar-ho d’una determinada quantitat.

• Persona física: tot ésser humà.

• Persona jurídica: conjunt de persones (corporació, associació) o de béns (fundacions) reco-
negut per l’estat com a subjecte de dret amb personalitat pròpia independent dels seus
associats o fundadors i que s’organitza per a la consecució d’un fi permanent.

• Quota tributària: quantitat que cal pagar per un tribut i que és el resultat d’aplicar a la
base tributària el percentatge corresponent o la quantitat fixa determinada en la norma
legal corresponent.

• Renda exempta: renda que, tot i que està dins l’àmbit d’un impost, no queda obligada al
seu pagament.

• Renda no subjecta: renda que queda fora de l’àmbit d’aplicació d’un impost.

• Renda subjecta: renda que queda dins de l’àmbit d’aplicació d’un impost.

• Repercutir (un impost): cobrar-lo a tercers.

• Retenció: retreure del pagament efectuat al subjecte passiu d’un tribut el gravamen tribu-
tari corresponent o una quantitat determinada a compte, assumint l’obligació d’efectuar el
seu ingrés al tresor públic.

• Retribució dinerària: pagament en diners.

• Retribució no dinerària o en espècie: pagament que no es fa en diners.

• Soci: persona, física o jurídica, que col·labora econòmicament amb una associació, de
manera periòdica i, en el seu cas, abonant una quota fixa
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• Societat mercantil: agrupació de persones físiques i/o jurídiques per tal de portar a terme
una activitat econòmica determinada i amb la que es pretén assolir un ànim de lucre.

• Subjecte a l’impost: obligat al pagament.

• Subjecte passiu: persona natural o jurídica que, d’acord amb la llei, està obligada al com-
pliment de les prestacions tributàries.

• Superàvit: excés de l’haver sobre el deure, dels ingressos sobre les despeses.

• Suportar (un impost): pagar-lo.
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• Regidoria de Participació Ciutadana
i Solidaritat. Ajuntament de Barcelona
Pl. Sant Jaume, s/n. 08002 Barcelona
Tel. 934 023 223. Fax 934 023 234
Web: http://www.bcn.es/participacio

• Departament de Participació Ciutadana
C/ Llacuna, 161, 3a plta. 08018 Barcelona
Tel. 932 918 455. Fax 932 918 457
Web: http://www.bcn.es/participacio

• Torre Jussana – Serveis Associatius
Llacuna, 161, 4a plta. 08018 Barcelona
Tel. 932 918 888
E-mail: tjussana@mail.bcn.es
Web: http://www.bcn.es/tjussana

• Consell Municipal d’Associacions de
Barcelona – CMAB
Llacuna, 161, 3a plta. 08018 Barcelona
Tel. 932 918 455
E-mail: cmab@mail.bcn.es 
Web: http://www.bcn.es/cmab

• Centre de Participació Ciutadana – Flor
de Maig
Av. Flor de Maig, s/n. 08290 Cerdanyola del
Vallès. Barcelona
Tel. 934 020 714. Fax 934 020 705.
E-mail: ofm@diba.es 
Web: http://www.diba.es/flordemaig

• Registre de Dret i Entitats Jurídiques.
Generalitat de Catalunya
Pau Claris, 81. 08010 Barcelona
Tel. 933 164 123. Fax 933 164 126
E-mail: justicia@gencat.net
Web: http: //www.gencat.net/justicia/
ciutadans/assfun/index.htm

Administracions de l’Agència Tributària

• Colom - 08602
Josep Carner, 27. 08038 Barcelona 
Tel. 933 444 000

• Gràcia - 08605
Avda. Príncep d'Astúries, 66.
08012 Barcelona 
Tel. 932 374 180 

• Letamendi - 08610 
Plaça Doctor Letamendi. 13, 23 
08007 Barcelona 
Tel. 932 911 100 

• Horta - 08606
Ciències, 15-17. 08032 Barcelona 
Tel. 934 207 060 

• Pedralbes-Sarrià - 08604
Ronda Gral. Mitre, 29. Barcelona 
Tel. 932 804 939 

• Poble-Nou - 08608
Josep Pla, 163. 08020 Barcelona 
Tel. 933 085 166 

• Sant Andreu - 08607
Gran de Sant Andreu, 196.
08030 Barcelona 
Tel. 933 465 861 

• Sants-Les Corts - 08603
Caballero, 52. 08014 Barcelona 
Tel. 934 907 997
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• Oficina d'Atenció al Ciutadà de Garcilaso
C Juan de Garay 116-118 bxs 
08027 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Marina
Alts Forns 82-86 
08038 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
de la Plaça Sant Miquel
Pl Sant Miquel 4 
08002 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte de Ciutat Vella
Ramelleres 17 
08001 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte de Gràcia
Francisco Giner 46 
08012 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte de l'Eixample
Aragó 311 
08009 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte de Les Corts
Pl Comas 18 
08028 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte de Nou Barris
C Doctor Pi i Molist 133 bxs 
08042 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte de Sant Andreu
Pl Orfila 1 
08030 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte de Sant Martí
Pl Valentí Almirall 1 
08018 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte de Sants-Montjuïc
Creu Coberta 104 
08014 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Anglí 31 
08017 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà
del Districte d'Horta-Guinardó
Rda Guinardó 49 
08024 Barcelona

• Oficina d'Atenció al Ciutadà Zona Nord
Av Rasos de Peguera 25 
08033 Barcelona
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• Agencia Tributaria, Manual práctico IVA 2004, Ministerio de Hacienda. 2004.

• Amat i Salas Oriol, Plan General de Contabilidad, Edicions Gestió 2000. 1997. 

• Amat i Salas Oriol, Comptabilitat i finances per a no financers, Gestió 2000, SA. 1997.

• Arias Velasco, Josep. La fiscalitat de les entitats sense ànim de lucre, Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, SA. 1997.

• Francis Lefebvre, SA., Memento práctico fiscal.

• Francis Lefebvre, SA., Memento práctico. Impuesto sobre Sociedades.

• Francis Lefebvre, SA., Memento práctico. IVA.

• Gil del Campo, Miguel, Fiscalidad de Fundaciones, asociaciones y mecenazgo,
Editorial Ciss. 2005.

• Servera i Salas Pau, Manual bàsic de comptabilitat aplicada a petites i mitjanes
associacions, Útils pràctics: Barcelona Associacions / 9. Torre Jussana – Serveis Associatius,
Barcelona, 1998.

• Torre Jussana – Serveis Associatius, Vamos a plantearnos la financiación de nuestras
asociaciones / Dossiers Bascelona Associacions / 26.

• Vernis Alfred i altres, Per què el sector associatiu ha de ser transparent?, Dossiers Barcelona
Associacions / 40. Torre Jussana – Serveis Associatius.

• Varis Autors, Todo Fiscal.com 2005, Editorial Ciss, 2005.

• Varis Autors, Todo IVA 2005, Editorial Ciss, 2005.
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• http://www.aeat.es

És la pàgina WEB de l’Agència Tributària. Hi ha de tot: normativa tributària, consultes, models
oficials, aplicacions informàtiques, adreces d’interès... A més a més, s’hi poden presentar auto-
liquidacions i fer pagaments dels impostos.

• http://www.suport.org

És la pàgina WEB d’una entitat relacionada amb la Fundació Catalana de l'Esplai. Està dedica-
da a donar suport a les associacions en diferents àmbits: tributari, comptable i de gestió. Poden
fer-s’hi consultes. També s’hi troben aplicacions informàtiques de gestió (comptable, del temps,
de socis, d’actes...) per a les associacions.

• http://www.hisenda.bcn.es

És la pàgina WEB de l’administració tributària de l’Ajuntament de Barcelona. Conté normativa,
informació tributària, adreces d’interès... S’hi poden fer determinats tràmits «on line» (l’alta de
l’IAE, per exemple).

• http://www.xarxanet.org

És una pàgina web impulsada pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, creada per compartir el coneixement i on donar suport a les persones, entitats i insti-
tucions que manifesten interès per l'associacionisme. Està oberta a persones, entitats, i també a
altres agents interessats com empreses, universitats i món de l'ensenyament, etc. Conté un espai
de càpsules de coneixement, un altre de preguntes més freqüents, i permet realitzar consultes.

• http://www.gencat.net/justicia/

Web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya on trobareu informació general
de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques i on es pot consultar normativa sobre asso-
ciacions i fundacions, models de documents (estatuts, certificats,...), taxes vigents, etc. També
podeu consultar la Guia d’Entitats inscrites al registre d’associacions del Departament de
Justícia.

• http://www.asociaciones.org 

És una pàgina WEB de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Hi ha força
informació sobre associacions, fundacions i les qüestions legals i tributàries que les afecten.
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• http://www.solucionesong.org

És un portal promogut per la Fundación Chandra y la Fundación Luis Vives amb el qual es pre-
tén facilitar el treball als professionals del tercer sector, facilitar el voluntariat a experts solida-
ris i oferir un mitjà a les ONG per què treballin en xarxa. Es poden fer i veure consultes de
diversos àmbits, informen de subvencions i de cursos de formació, així com les novetats en el
sector social. 

• http://www.mir.es

Pàgina del Ministeri de l’Interior on podeu consultar informació d’associacions d’àmbit estatal.
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Tot i tractar-se d’entitats sense afany de lucre, les associacions, quan es donen determinades cir-
cumstàncies, queden subjectes al pagament d’impostos.

Així, quan lliurin béns i prestin serveis, encara que això sigui necessari pel compliment del seu
objecte fundacional, gran part de la normativa tributària vigent, les considerarà com a «empresa-
ris». I, com a tals, quedaran subjectes a la normativa tributària general. 

Tanmateix, i donada la seva condició d’entitats sense afany de lucre que, en molts casos, perse-
gueixen finalitats d’interès general, se’ls concedirà determinades exempcions. En cap cas, però,
gaudiran d’una exempció genèrica. Cap associació estarà exempta d’impostos; podran estar-ho, en
tot cas, algunes de les activitats que puguin portar a terme.

A la pràctica, no obstant, sí que ho estaran les associacions que no lliurin béns ni prestin serveis.
Aleshores, no seran considerades «empresaris» i quedaran fora de l’àmbit d’aplicació de la majo-
ria dels impostos.

Encara que els impostos que afecten a les associacions són molts i molt diversos, nosaltres,
només hem parlat dels que les afecten cada dia. Cal tenir present, però, que n’hi ha d’altres, i
que poden aparèixer en qualsevol moment.

Pel que fa a les obligacions formals, podem trobar-hi totes aquelles relacionades amb: 

Declaració censal - NIF:

L’Agència Tributària disposa d’un cens que inclou totes aquelles associacions que realitzen acti-
vitats amb transcendència fiscal.

Les finalitats d’aquest cens són bàsicament dues: identificar-les i fer el seguiment del compliment
de les seves obligacions tributàries.

Per fer-ho possible, les associacions hauran de posar en coneixement de l’administració tributà-
ria, mitjançant la declaració censal, tota la informació que li sigui necessària.

Pel que fa a les obligacions tributàries, podem trobar-hi:

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): 

És un impost que grava l’activitat econòmica entesa com el simple lliurament de béns i/o presta-
ció de serveis. 

No és imprescindible que hi hagi ànim de lucre, que es realitzi de forma habitual o que existeixi
contraprestació econòmica. 

Aquesta definició tan genèrica del que s’ha d’entendre per activitat econòmica, fa que un gran
nombre de associacions, s’hagin de donar d’alta en algun dels seus epígrafs, tot i que existeixen
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diverses exempcions que fan que, a la pràctica, la majoria de les entitats no hagin de pagar cap
quota per l’impost.

Retencions (IRPF-IS):

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost sobre Societats estableix que totes
les associacions que facin determinats pagaments a tercers, hauran de fer una retenció, establer-
ta per la pròpia normativa, en el moment de fer el pagament.

L’obligació de retenir no representa, en cap cas, un cost econòmic, ja que l’única cosa que s’im-
posa és retenir una part del que s’ha de pagar. 

L’associació fa, doncs, de recaptadora dels impostos dels altres. 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

És un impost general sobre el consum, que grava alguns dels lliuraments de béns i prestacions de
serveis fets per les associacions.

Les associacions, hauran de cobrar-lo en el preu dels béns i serveis que venen i pagar-lo en el preu
dels béns i serveis que compren. 

Igual que tots els altres empresaris, quan es donin determinades circumstàncies, podran deduir,
de l’IVA cobrat en les vendes, l’IVA pagat en les compres. La quantitat a ingressar serà, doncs, la
diferència entre l’IVA cobrat i pagat.

Tot i que, en principi, l’associació també fa de recaptador dels impostos dels altres: cobra l’im-
post als destinataris dels béns i serveis (ja que són aquests els que realment els consumeixen),
en molts casos, l’impost esdevé una despesa.

Així, i en la mesura que, les associacions no repercuteixin l’impost en les seves lliuraments de
béns i prestacions de serveis, esdevenen, a afectes de la normativa, consumidors finals. I, és en
aquest moment, quan, com a consumidors, la normativa no els permet deduir l’impost suportat. 

En aquest cas, l’impost serà una despesa.

Impost sobre Societats (IS):

És un impost que grava el superàvit obtingut en determinades activitats que poden portar a terme
les associacions.

Les associacions, encara que siguin entitats sense afany de lucre, poden portar a terme activitats
econòmiques en les que lliuren béns i presten serveis. 

Quan aquestes activitats no estiguin incloses en cap dels supòsits d’exempció, quedaran subjec-
tes a l’Impost sobre Societats. En aquest cas, les associacions, hauran de pagar, si n’hi ha, una
part del superàvit (benefici) que n’hagin obtingut.

L’absència d’ànim de lucre i l’eventual ús dels beneficis obtinguts en activitats d’interès general,
no eximiran de l’impost, ni alliberaran, si arriba el cas, de l’obligació de pagar-lo.
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Aunque se trata de entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones, en determinadas circunstan-
cias, quedan sujetas al pago de impuestos.

Así, cuando entreguen bienes y presten servicios, aunque sea necesario para el cumplimiento de
su objeto fundacional, gran parte de la normativa tributaria vigente las considerará como «empre-
sarios». Y, como tales, quedarán sujetas a la normativa tributaria general. 

Sin embargo, y dada su condición de entidades sin ánimo de lucro que, en muchos casos, persi-
guen finalidades de interés general, se les concederán determinadas exenciones. Pero en ningún
caso disfrutarán de una exención genérica. Ninguna asociación estará exenta de impuestos. En
todo caso, podrán estarlo algunas de las actividades que puedan llevar a cabo.

No obstante, en la práctica sí que estarán exentas de impuestos las asociaciones que no entre-
guen bienes ni presten servicios. En tal caso no serán considerados «empresarios» y quedarán
fuera del ámbito de aplicación de la mayoría de los impuestos.

Si bien los impuestos que afectan a las asociaciones son muchos y diversos, nosotros sólo hemos
hablado de los que las afectan cada día. Sin embargo, cabe tener en cuenta que hay muchos más
y que pueden aparecen en cualquier momento.

En lo referente a las obligaciones formales, podemos encontrar todas las relacionadas con:

Declaración censal - NIF:

La Agencia Tributaria dispone de un censo que incluye a todas las asociaciones que realicen acti-
vidades con trascendencia fiscal.

Las finalidades de este censo son básicamente dos: identificarlas y realizar el seguimiento del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Para hacerlo posible, las asociaciones deberán poner en conocimiento de la Administración tri-
butaria, mediante la declaración censal, toda la información que le sea necesaria.

En relación con las obligaciones tributarias, podemos encontrar:

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): 

Es un impuesto que grava la actividad económica entendida como la simple entrega de bienes y/o
prestación de servicios. 

No es imprescindible que exista ánimo de lucro, que se realice de manera habitual o que exista
contraprestación económica. 

Esta definición tan genérica de aquello que se entiende por actividad económica, hace que un
gran número de asociaciones se deban dar de alta en alguno de sus epígrafes, aunque existen
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diversas exenciones que hacen que, en la práctica, la mayoria de las entidades no tengan que
pagar ninguna cuota por el impuesto.

Retenciones (IRPF-IS):

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades establece que
todas las asociaciones que realicen determinados pagos a terceros deberán hacer una retención,
establecida por la propia normativa, en el momento de realizar el pago.

La obligación de retener no representa, en ningún caso, un coste económico, ya que la única cosa
que se impone es retener una parte de lo que se debe pagar. 

Así pues, la asociación hace de recaudadora de los impuestos de los demás. 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):

Es un impuesto general sobre el consumo, que grava algunas de las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios de las asociaciones.

Las asociaciones deberán cobrarlo en el precio de los bienes y servicios que venden y pagarlo en
el precio de bienes y servicios que compran. 

Al igual que los demás empresarios, cuando se den determinadas circunstancias, podrán deducir,
del IVA cobrado en las ventas, el IVA pagado en las compras. Así, la cantidad a ingresar será la
diferencia entre el IVA cobrado y el pagado.

Si bien en un principio la asociación también hace de recaudador de los impuestos de los otros
(cobra el impuesto a los destinatarios de los bienes y servicios, ya que ellos son los que realmen-
te consumen), en muchos casos el impuesto se convierte en un gasto.

Así, y siempre que las asociaciones no repercutan el impuesto en sus entregas de bienes y pres-
taciones de servicios, se convierten, a efectos de la normativa, en consumidores finales. Y es en
este momento cuando, como consumidores, la normativa no les permite deducir el impuesto
soportado. 

En este caso, el impuesto será un gasto.

Impuesto sobre Sociedades (IS):

Es un impuesto que grava el superávit obtenido en determinadas actividades que pueden des-
arrollar las asociaciones.

Las asociaciones, aunque sean entidades sin ánimo de lucro, pueden desarrollar actividades eco-
nómicas en las que entreguen bienes y presten servicios. 

Cuando estas actividades no esten incluidas en ninguno de los supuestos de exención, quedaran
sujetas al Impuesto sobre Sociedades. En este caso, las asociaciones, deberán pagar, si lo hay,
una parte del superávit (beneficio) que hayan obtenido.

La ausencia de ánimo de lucro y el eventual uso de los beneficios obtenidos en actividades de inte-
rés general no eximirán del impuesto ni liberarán, si se da el caso, de la obligación de pagarlo.
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ÚLTIMES PUBLICACIONS

Útils pràctics

7. Manual per a l’autodiagnòstic associatiu
8. Civismo, el producto ciudadano de las de

voluntarios
9. Manual bàsic de comptabilitat aplicada a petites

i mitjanes associacions
10. Gestió Integral d’Entitats -1-

L’organització interna
11. Gestió Integral d’Entitats de voluntariat -2-

La comunicació 

12. Gestió Integral d’Entitats - Gestió econòmica-3-
13. Manual bàsic per a l’elaboració i avaluació de

projectes 
14. Fiscalitat associativa pràctica
15. El món associatiu i les noves tecnologies
16. Gestió positiva del conflicte a les associacions:

mediació
17. Noves formes de finançament associatiu
18. Manual Legislatiu Associatiu

Dossiers

21. El libro rojo de las associaciones de vecinos 
23. L’imperfecte comunicador associatiu 
24. La excelencia en el sector asociativo 
25. Les associacions al divan 
28. La formació a les associacions 
29. Radiografia de les associacions de voluntariat de

Barcelona 
30. Porque quiero mi asociación, la reinvento
32. Petit diccionari crític-etimològic del sector

associatiu del voluntariat de Barcelona
33. El paper de les associacions en la governabilitat

de les ciutats 
35. Manual per al funcionament dels Grups

d’Ajuda Mútua

37. El cafè de l’Associació
38. Més ciutat, més participació 
39. Las asociaciones relacionales, el gran reto

del 2000
40. Per què el sector associatiu ha de ser

transparent?
42. Cap a un nou model d’associacionisme
43. Associacionisme i cultura de la pau
44. El Voluntariat. reptes de futur i experiències

properes
45. BCN, Ciutat oberta a la participació (exhaurit)
46. La Banca Ètica
47. Conclusions del Primer Congrès de les

Associacions de BCN (exhaurit)

Les publicacions de Torre Jussana han esdevingut
una col·lecció referent en idees i pràctiques
associatives. Aquests Dossiers i Útils Pràctics
ofereixen temes generals i específics amb l’objectiu
d’actualitzar la informació i facilitar la gestió de les
associacions. A més de tractar temes del sector
també ens presenten altres models de treball 
estatals i europeus.

Us hi podeu subscriure gratuïtament –les associa-
cions de la ciutat de Barcelona– o bé comprar-los a
Torre Jussana.

Per a les associacions de fora de Barcelona el preu
de tots els materials és de 5 €/unitat.

La relació de materials disponibles, preus i condi-
cions, la podeu trobar a la nostre web:
www.bcn.es/tjussana

També podeu trucar al 932 918 888,
de dilluns a divendres de 10 a 13 h
i dilluns i dimecres de 16.30 a 19.30 h
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C/ Llacuna, 161, 4a. plta.
Tel. 932 918 888
Fax: 932 918 880
08018 Barcelona

tjussana@mail.bcn.es
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