Nota de premsa
Terrassa, 3 de febrer de 2015

L’Ajuntament de Terrassa ofereix formació en
fiscalitat a les entitats sense ànim de lucre
A partir d’ara l’Estat obliga les entitats a declarar l’Impost de Societats

L’Ajuntament de Terrassa, a través de servei de Participació Ciutadana, ha
programat un seguit d’accions formatives adreçades a les entitats sense ànim de
lucre de la ciutat, per tal que aquestes puguin fer front a les noves obligacions fiscals
que ha establert el govern de l’Estat. També es formarà el personal municipal que
tracta amb les entitats i s’editaran guies informatives. Totes aquestes accions es
portaran a terme a partir d’aquest mes de febrer.
Les principals novetats en l’àmbit fiscal per a les entitats sense ànim de lucre són
l’obligatorietat de presentar declaració de l’Impost de Societats i l’obligatorietat de la
declaració informativa anual d’operacions amb tercers (l’anomenat model 347). La
Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats obliga a totes les entitats sense ànim de
lucre a presentar l’impost a partir del 2015. Això implicarà per a les entitats un canvi
radical quant al control i gestió econòmica, ja que serà obligatori, independentment
del seu volum econòmic, fer la comptabilitat complerta de les operacions, portar
llibres comptables diaris i de balanços, i registrar la comptabilitat i dipositar els
comptes anuals als registres oportuns. Alhora, el model 347 obliga a declarar les
operacions fetes al 2014 amb tercers que superin els 3.005,6€. La data límit de
presentació del document és el 28 de febrer de 2015 i cal fer-ho amb certificat
electrònic de l’entitat, o certificat a tercers. La llei preveu sancions per a les entitats
que no presentin la documentació o que la presentin incompleta.
Amb l’objectiu que les entitats i associacions de la ciutat disposin de la informació
bàsica d’aquestes novetats legislatives, i de les conseqüències que comporten,
l’Ajuntament de Terrassa oferirà tres tallers formatius durant el mes de febrer. Cada
taller consta de dues sessions de dues hores cadascuna, amb el següent calendari:
1a edició: 10 i 12 de febrer, de 18,30 a 20,30 h al C.C. President Macià
2a edició: 17 i 19 de febrer, de 18,30 a 20,30 h al C. C. President Macià
3a edició: 24 i 26 de febrer, de 19 a 21h al C. C. Ma. Aurèlia Capmany
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Després d’aquestes tres edicions, no es descarta que se’n facin més, en funció de la
demanada que es detecti. Per a dur a terme aquests tallers l’Ajuntament de Terrassa
compta amb la col·laboració del Col·legi de Gestors Administratius.
Les persones interessades s’han d’adreçar al servei de Participació Ciutadana
trucant al 937397000 ext. 3208, o enviant un email a participacio@terrassa.cat.

Formació per a personal municipal i guies informatives
A més dels tallers per a entitats, l’Ajuntament de Terrassa formarà també al personal
tècnic que treballa directament amb entitats, amb l’objectiu que aquests
professionals puguin informar correctament o resoldre els dubtes de les entitats.
Aquesta formació que consta de dues sessions de quatre hores. La primera s’ha
impartit avui i la segona està programada pel proper dijous de 10 a 14 h al Casal de
Ca n’Aurell.
D’altra banda, el consistori té previst editar, també amb la col·laboració del Col·legi
de Gestors Administratius, una guia d’empreses que ofereixin productes i recursos
específics per a entitats que s’adaptin a les seves necessitats i possibilitats
econòmiques, a més d’una guia bàsica sobre fiscalitat i gestió econòmica per a
entitats.
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