ASSOCIACIONS I FUNDACIONS

DEFINICIÓ

ASSOCIACIÓ

ASSOCIACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA

FEDERACIÓ

FUNDACIÓ

Entitat sense ànim de lucre constituïda
per un mínim de tres persones que
s’uneixen voluntàriament per a realitzar
una activitat d’interès general o
particular posant en comú recursos
personals o patrimonials amb caràcter
temporal o indefinit i organitzades
democràticament.

Associacions,
federacions,
confederacions i unions d’entitats que
tenen objectius considerats d’interès
general. Els requisits són:
• Promoure l’interès general
• Els beneficiaris de l’activitat no són
només els socis
• Tenir una antiguitat de dos anys en el
moment de fer la sol·licitud
• Disposar de mitjans personals i
materials suficients per garantir el
compliment de les seves finalitats
• Si hi ha membres retribuïts, les
retribucions no poden ser a càrrec de
fons i subvencions públiques

Conjunt d’associacions que s’uneixen per
assolir millor les finalitats que els són
pròpies.

Entitat sense ànim de lucre formada
per almenys un fundador, amb
personalitat jurídica privada, amb
l’afectació d’uns béns o drets
econòmics (patrimoni), que destina els
rendiments o recursos obtinguts a fins
d’interès general a favor d’un col·lectiu
concret.

Per ser declarada d’Utilitat Pública una
associació ha d’aportar:
• Escrit raonat de la petició
• L’acord de l’Assemblea
• Memòria d’activitats dels 2 darrers
anys
• Comptabilitat dels 2 darrers anys i de
l’actual
• Composició de la Junta
• Certificat
d’estar
al
corrent
d’obligacions fiscals
• Certificat d’estar al corrent de les
obligacions de la Seguretat Social

• Acta Fundacional
• Estatuts
• Certificat de cada associació
membre amb l’acord de l’assemblea
de formar-ne part i el nom de la
persona que els representa
• Inscripció al Registre General
d’Associacions

A diferència de els fundacions són un
grup de persones que es reuneixen amb
uns objectius comuns

REQUISITS
D’INSCRIPCIÓ

ÒRGANS
DE GOVERN
CAPITAL
INICIAL

• Mínim de tres persones físiques o
jurídiques
• Acta Fundacional
• Estatuts
• Inscripció al Registre General
d’Associacions de la Generalitat
• Inscripció al Registre Municipal
d’Entitats si es vol accedir a recursos
i a subvencions municipals

• Assemblea General
• Junta Directiva
No és Necessari

Un conjunt de federacions pot formar
una Confederació.
Federacions i Confederacions estan
subjectes al règim general de les
associacions

A diferència de les associacions són
bens (patrimoni) adscrits a un objectiu
comú

• Carta fundacional
• Document
acreditatiu
de
l’aportació inicial
• Composició i membres del patronat
• Estatuts
• Previsió ingressos / despeses 1r.
Any
• Inscripció al Registre de Fundacions

Patronat format per persones físiques
i/o jurídiques
Altres òrgans a decidir pel patronat
Diners o bens per valors no inferiors a
15.000 € o a 30.000 € segons sigui de

caràcter temporal o permanent (NO
RECUPERABLES) – (Amb variacions a
Catalunya)
Les més habituals són:
• Dotació inicial i rendiments
patrimonials
• Prestació de serveis i/o venda de
productes
• Donatius d’empreses i/o particulars
• Subvencions de l’administració o
entitats financeres
Sense ànim de lucre
Els beneficis queden en l’organització

Les més habituals són:

FONTS DE
FINANÇAMENT

OBLIGACIONS

BENEFICIS

FISCALS

• Subvencions de l’administració o entitats financeres
• Quotes de socis
• Donatius d’empreses i/o particulars
Prestació de serveis i/o venda de productes

Sense ànim de lucre
Els beneficis queden en la entitat
• Demanar un CIF (Codi d’Identificació
Fiscal). Imprès model 036
• Exempció de l’IAE segons la finalitat
i, també, de forma general els dos
primers anys i a partir del tercer si
l’import net de negoci és inferior a
1.000.000 €.
• Exempció de presentar l’Impost de
Societats (IE) si el volum d’ingressos
totals és inferior a 100.000 € anual,
o si els ingressos de rendes sotmeses
a retenció no superen els 2.000 €
anuals. (en els altres casos
l’exempció és del 25 %)
• Declaració IVA si s’entreguen bens i
serveis en els que repercuteixen
aquest impost. (IVA repercutit). Es
pot demanar l’exempció d l’IVA per
als ingressos de l’entitat. Aquesta
exempció por ser:
 Només per a les quotes dels socis
 Total si és una entitat de caràcter
social

• Demanar un CIF (Codi d’Identificació
Fiscal). Imprès model 036
A més dels beneficis i obligacions de les
Associacions:
• 100 % de l’IAE (cal sol·licitar
l’exempció)
• Pel que fa a l’Impost de Societats hi
ha més rendes considerades exemptes
i en cas de ser rendes no exemptes
tributen només el 10 %.
• Exempció de l’IBI
• Poden deduir de la quota de l’IRPF els
donatius fets, fins a un límit del 20 %
Els són d’aplicació els beneficis fiscals
econòmics que s’hi estableixen a la llei
30/1994.

• Demanar un CIF (Codi d’Identificació
Fiscal). Imprès model 036
• Exempció de l’IAE segons la finalitat i,
també, de forma general els dos
primers anys i a partir del tercer si
l’import net de negoci és inferior a
1.000.000 €.
• Exempció de presentar l’Impost de
Societats (IE) si el volum d’ingressos
totals és inferior a 100.000 € anual, o
si els ingressos de rendes sotmeses a
retenció no superen els 2.000 €
anuals. (en els altres casos
l’exempció és del 25 %)
• Declaració IVA si s’entreguen bens i
serveis en els que repercuteixen
aquest impost. (IVA repercutit). Es
pot demanar l’exempció d l’IVA per
als ingressos de l’entitat. Aquesta
exempció por ser:
 Només per a les quotes dels socis
 Total si és una entitat de caràcter
social

Les mateixes condicions que
associacions d’utilitat pública

les

DOCUMENTALS

• Llibre de comptabilitat diària o de caixa
• Llibre d’inventari i de comptes anuals
• Llibre d’actes
Llibre d’associats i de voluntaris

• Qualsevol canvi de la Junta directiva, estatuts i/o domicili s’ha d’inscriure al Registre General d’Associacions
Tots aquells compromisos establerts als estatuts
MANTENIMENT

•
•
•
•
•
•
•
LEGISLACIÓ DE
REFERÈNCIA

CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL

•
•
•
•

Constitució Espanyola de 1978
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya
Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret associació.
Reial Decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat en matèria
de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.
Decret 6/2008, de 21 de gener, d’assignació al Dept. De Justícia de les funcions traspassades a la Generalitat en matèria de
declaració ‘utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions
Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions
Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de
personal.
Decret 207/1999, de 27 de juliol, sobre l’estructura i funcionament del Consell català d’Associacions
Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament del Registre d’Associacions
Real Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a entitats d’utilitat pública
Llei 30/1994 de 24 de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interès general
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tarragona

• Es pot contractar personal.
• Si el personal a contractar forma part de la junta de l’entitat només es pot contractar el 50 % dels membres (Llei 4/2008 de 24
d’abril)

•
•
•
•
•

Llibre diari
Llibre d’Inventari
Llibre de comptes anuals
Llibres d’actes
Llibre o registre de voluntaris si
s’escau
• Qualsevol modificació en la
composició de l’òrgan de govern,
domicili o denominació s’ha de
comunicar
al
Registre
de
Fundacions

• Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi Civil de Catalunya
• Llei 7/2012, de 15 de juny, de
modificació del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya relatiu a les
persones jurídiques
• Llei 5/2011, de 19 de juliol, de
modificació de la llei 4/2008.
• Decret 125/2010, de 14 de
setembre, de modificació del Pla de
comptabilitat de les fundacions i les
associacions
• Decret 259/2008, de 23 de
desembre, d’aprovació del Pla de
comptabilitat de les fundacions i
associacions.
• Llei 16/2008, de 23 de desembre, de
mesures fiscals i financeres
• Llei 5/2001, de 2 de maig, de
fundacions (articles 51 i 52)
• Es pot contractar personal extern al
patronat
• Els patrons exerceixen el seu càrrec
de forma gratuïta i no poden tenir
cap relació contractual o laboral amb

la fundació (Llei 4/2008 de 24 d’abril)

ALTRES

• Són útils alhora de demanar subvencions (públiques i/o privades)
• No hi ha guanys i els diners que s’ingressen es reinverteixen a la pròpia entitat
• La junta directiva té responsabilitat legal per danys i deutes per actes negligents i/o il·legals
• Si es desconeixen quines són les obligacions fiscals de l’entitat es pot demanar a hisenda un “certificat de la Situació Censal”
• Pel que fa a les federacions i confederacions, l’activitat (assessorament, serveis etc.) va adreçada principalment a les entitats
que hi formen part

• Han de destinar almenys el 70 % de
les rendes i altres ingressos nets
anuals al compliment dels fins
fundacionals.

