
www.observatoritercersector.org/transparencia 

Pau Vidal    @pauvidal_OTS 

Cristina Úbeda   #transparencia3ersector 

Seminari 

 
Impacte de la Reforma Fiscal per a les 

organitzacions sense ànim de lucre 



Documentació electrònica 



Documentació electrònica 



   Nou context 

· Pèrdua de la innocència del tercer sector 

 

· Creixent rellevància de les ONL a la 
societat  

 

· Augment de la informació disponible en tots 
els àmbits de la societat 

 

· Societat relacional: col·laboracions amb 
altres agents socials rellevants 

 

· Nous públics donants i col·laboradors: 
noves exigències 

 

· Aparició Llei de Transparència 

 

· Reforma Fiscal 
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 Més enllà de modes: La transparència ha 

arribat per quedar-se entre nosaltres 

Legitimitat Credibilitat 

CONFIANÇA SOCIAL 

 Segle XXI 



La transparència 

és una 

oportunitat per al 

tercer sector 



Què vol dir 

‘desenvolupar 

una cultura de 

transparència’ a 

l’organització? 





Motivacions per impulsar la cultura de la 

transparència a una organització 

+ - Compromís 

Coacció Conveniència Convicció 

Compliment 

de la legalitat 

Visió més 

instrumental i 

operativa 

Elecció 

estratègica  



La transparència 

és una 

oportunitat per al 

tercer sector 



Reforma fiscal  

del 27 de novembre de 2014 



Reforma fiscal del 27 de novembre de 2014 

· Es canvien de cop/actualitzen diverses lleis i normes:  

 Llei 26/14 de l’IRPF  

 Llei 27/14 d’Impost de Societats 

 Llei 28/14 de l’IVA 

 

· Finalitat declarada d’Hisenda:  

Major control i coneixement de les associacions 

Millorar (lleument) el tractament fiscal dels donatius 

 

· Resultat d’Hisenda:  

Ha complicat la vida a les entitats petites 

Ha millorat (lleument) el potencial d’augment de donatius a les 

entitats ‘grans’ (les que tenen Declaració d’Utilitat Pública i 

fundacions) 

 

 



L’obligació de presentar el model 347 



L’obligació de presentar el Model 347 - II 

· Què és? 

Una declaració informativa d’operacions econòmiques amb tercers 

Serveix per ‘comparar informació’ i descobrir operacions no 

declarades 

No implica càrrega impositiva 

 

· Qui? 

Qualsevol entitat/empresa/persona jurídica que tingui relació amb 

tercers, superior a 3.005,06€ durant 2014 

La novetat és que les subvencions estan incloses entre les 

operacions a declarar: per tant, s’ha de declarar qualsevol subvenció 

superior a 3.005,06€ rebuda el 2014 

Moltes entitats ja ho presentaven en anys precedents 

 

 

 

 



L’obligació de presentar el Model 347 - III 

· Quan? 

Durant el mes de febrer de 2015 (abans del 2 de març de 2015) 

 

 

· Com? 

Només es pot presentar de manera telemàtica 

Aquesta és una dificultat nova: cal tenir certificat electrònic 

 

 

· A l’hora de preparar-ho s’ha de tenir en compte 

Tenir clars els imports que declararan ‘els tercers’ 

 

 

 
 

 



Novetats a l’Impost de Societats 



Novetats a l’Impost de Societats - II 

· Novetat principal 

Ho han de presentar TOTES les persones jurídiques * 

Cada NIF d’entitat donat d’alta generarà una obligació de presentar 

Impost de Societats * (encara que l’associació estigui inactiva) 

Fins ara hi havia una exempció per a les entitats amb ‘pressupost 

inferior als 100.000€ anuals amb 2.000€ no exempts’ 

És un impost sobre ‘beneficis’ del període: 25% (10% per a les 

Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública). 

 

· Objectiu 

Hisenda té ‘curiositat’ per saber quina és l’activitat del sector 

associatiu 

Té més finalitat de control que generar ingressos per a l’Administració 

 

· Esperant canvis * 

Montoro es va comprometre al Senat a mantenir una exempció per 

entitats petits: a veure com ho regulen 

 





Novetats a l’Impost de Societats - III 

· Quan 

El període subjecte a Impost de Societats és anual, a partir de 

1/1/15 

La declaració s’haurà de presentar el juliol de 2016 

 

· Dificultats 

És molt complexa: no té versió reduïda 

La llei de l’Impost de Societats té 159 pàgines!! 

El formulari té 315 requadres de dades!! 

 Implica comptabilitat ‘de doble partida’ (fins ara servia només amb 

Llibre de Caixa) 

 

· Exempció 

S’espera exempció per a les entitats amb ‘pressupost inferior a 

50.000€ amb un màxim de 1000€ no exempts’* 

 

 



Què està exempt a l’Impost de Societats? 

· Necessitat d’analitzar cada ingrés que tenim per veure si està 

exempt o no de l’Impost de Societats 

 

· Està exempt: 

Quotes de socis i sòcies (no per activitat ni ús) 

Subvencions 

Donatius 

 

· No està exempt (tributa Impost de Societats): 

Vendes de l’entitat (entrades, activitats que s’organitzin, etc...) 

o ingressos de lloguers (sempre que fem factures) 

 Interessos bancaris 

 
 

 

 



Recomanacions d’operativa 

· Tenint en compte els límits legals per estar exclosos de l’Impost de 

Societats, és convenient que les entitats petites optimitzin la seva 

operativa per no veure’s obligades: 

 

 

Facturació d’activitats econòmiques 

Exemple de sopar en un restaurant 

Exemple d’organitzar una obra de teatre 

 

 

Relació entre quotes de soci i quotes d’usuari 

 

 

 

 
 

 



Recomanacions respecte Impost Societats 

· Si sou entitats amb pressupostos <50.000€ 

De moment, seguir amb el “Llibre de Caixa” (Ingressos i despeses) 

Esperar a veure com es regula el compromís de Montoro 

 

· Si sou entitats amb pressupostos entre 50.000 i 100.000€ 

De moment, seguir amb el “Llibre de Caixa” (Llibre d’ingressos i 

despeses) 

Durant aquest trimestre, plantejar-se passar a una comptabilitat 

senzilla de ‘doble partida’ 

Reflexionar si val la pena cercar l’acompanyament d’algun expert o 

gestoria 

 

· Si sou entitats amb pressupostos més grans de 100.000€ 

Seguir com fins ara, amb comptabilitat de doble partida, i presentant 

Impost de Societats cada juliol 

 

 



Novetats a l’IRPF 



Novetats a l’IRPF - II 

 

· Només per a associacions d’utilitat pública i fundacions 

 

· La desgravació en la declaració de la renda del donant dels primers 150€ 

que es donen a una entitat al 2015 passa d’un 25% a un 50%, i al 2016 

arriba fins al 75%  

 

· Pensem que gairebé el 70% dels donants donen menys de 150€/any, 

segons dades de l’Estudi del perfil del donant, elaborat per l’Associació 

Espanyola de Fundraising.  

 

· Això implica que un donant podrà augmentar en un 50% el seu donatiu 

aquest 2015 sense cost addicional i, de nou, tornar-lo a pujar l’any 

següent, arribant en dos anys fins a un triple de la quota que pagava al 

2014 i, tot això, sense cost addicional, ja que ho recuperarà al fer les 

declaracions anuals de l’IRPF.  

 

 



Novetats a l’IRPF - III 

· Ho poso en números: 

 

 “partint de l’exemple d’una persona que va donar 50€ a una 

entitat al 2014, amb un un cost real de 37,5€ perquè recuperava 

12,5€ al fer la declaració de l’IRPF” 

 

Aquesta persona, al 2015, podrà augmentar el seu donatiu fins a 

75€ sense cost addicional (doncs al fer la declaració recuperarà 

el 50%, 37,5€), i de nou tornar a augmentar al 2016 el seu 

donatiu fins a 150€ (que seguirà tenint per a la persona el mateix 

cost de 37,5€, doncs al fer la declaració anual de l’IRPF 

recuperarà 112,5€).  

 

En definitiva, l’entitat ha multiplicat per 3 els seus ingressos (de 

50€ a 150€) mentre que a la persona donant li continuarà costant 

“en realitat” 37,5€. 

 
 



La llei de transparència 



Quan entra en vigor la Llei? 

· Es promulga el 9/12/13 i entra en vigor el 10/12/14 

 

· 1 any després de la seva publicació 

 

· Encara no hi ha Reglament 

 

· I què ha passat el 10/12/14? 



Una llei que arriba al tercer sector de rebot... 

· Avantprojecte de llei al 2012 

 

· Llei pensada per a l’Administració Pública i la informació pública 

 

· No hi ha hagut un procés/debat sobre transparència al tercer 

sector 

 

· Durant la tramitació pel Congrés, s'incorporen obligacions per 

altres actors vinculats a la gestió de fons públics (empresa o ONG) 

 

· Segons índex ‘Access Info Europe’ (amb indicadors Global RTI 

Rating)  situen la Llei en posició 75 de 96 existents (68 punts 

sobre 150) 

 



A quines ONL obliga la Llei? 

· Entitats privades (empresa o tercer sector) que rebin ‘ajudes o 

subvencions públiques’ en un volum determinat 

 

· Més de 100.000€/any o 40% dels ingressos anuals (>5.000€) 

 

 



I la resta d’entitats? 

· Facilitar informació sota demanda per tal que les Administracions 

Públiques puguin complir les seves obligacions 

 

· ... I el que voluntàriament vulguin complir,... és clar 

 

 



Quines obligacions genera la llei? 

· Publicitat proactiva de les informacions sobre les activitats de l’entitat 

(bàsicament econòmiques). No hi ha obligació d’interacció. 

 

· Disposar de web per penjar la informació (si pressupost <50.000€ 

l’obligació passar a ser de l’Administració Pública que li doni la major 

part de les ajudes) 

 

· Responsabilitat de l’Administració de crear els mecanismes per facilitar 

l’accessibilitat, interoperabilitat, qualitat, reutilització, identificació i 

localització de la informació. 

 

· Informació comprensible, accés fàcil i gratuït i a disposició de les 

persones amb discapacitat (accessibilitat universal i disseny per a 

tothom) 

 

 





I de quina informació es tracta? 

Hi ha certa controvèrsia, depèn de la interpretació de l'article 8.2 (sobre si 

limita las obligacions o explica una part d’aquestes) 

 

· Actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica: 

· Informació sobre contractes i convenis amb administracions públiques 

· Subvencions i ajudes públiques detallant l’import, objecte, finalitat i  

beneficiaris. 

·                                      + ?                   
· Comptes anuals i informes d’auditoria externs 

· Pressupostos anuals i informació actualitzada de l’execució 

· Retribucions i indemnitzacions d’alts càrrecs i màxims responsables 

· Estructura organitzativa i organigrama actualitzat, amb perfils i 

trajectòries professionals 

 

 





“Aquellas que reciban más de 100.000 euros en un año en 

subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de 

ayudas públicas. Sin embargo, sus obligaciones son de 

PUBLICIDAD PROACTIVA (deben publicar organigrama y CV de 

altos cargos; contratos, convenios y subvenciones con 

administraciones públicas; presupuestos y estado de ejecución, 

cuentas anuales, auditorías y retribuciones de directivos), 

pero NO tienen obligación de responderte” 

Exemple d’interpretació... 







I com preveiem que serà el desenvolupament 

de la Llei? 

· De moment, no hi ha un reglament que aclareixi els dubtes sobre 

exigències i procediments 

 

· 10/12/2014: ha estat un punt de partida 

 

· Progressiva exigència en convocatòries 

 

· El règim sancionador només està previst per a l’Administració 

Pública, i sobretot, vinculat als títols II (informació pública) i III (bon 

govern) 

 

 

 





‘Portal de transparència’ 



Portal de transparència govern espanyol 

www.transparencia.gob.es 







Portal de transparència Catalunya 

www.transparencia.gencat.cat 



Llei de transparència a Catalunya 

· Aprovada el 18 de desembre de 2014 

 

· Entra en vigor en 6 mesos 

 

· Principal novetat: Silenci administratiu positiu 

 

 



Quin podria ser el rol de les entitats de segon 

nivell en aquest tema? 

· Promoció de la transparència entre els seus membres 

 

· Col·laborar amb l’Administració en l’aplicació de la Llei 

 

· Incidència política per aconseguir suport per a la transparència 

 

· Incidència política per generalitzar les exigències de la Llei de 

Transparència a la resta d’actors privats 
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