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Com afecta la reforma fiscal i la llei de 
transparència a les entitats no lucratives  



Durada de la sessió: 2 hores  

1. Obligació de totes les associacions de 

presentar l’Impost de Societats  

2. Obligació de totes les associacions de portar 

una comptabilitat per partida doble 

3. Obligació de presentar el model 347  

4. Altres novetats fiscals (mecenatge, IRPF, 

IVA)  

5. Novetats i obligacions relacionades amb la 

llei de transparència  

6. Eines i recursos a l’abast de les entitats  

7. Dubtes i preguntes 

Programa 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS  Com afecta la reforma fiscal i la llei de transparència a les entitats no lucratives  



Les ESAL (entitats sense ànim de 
lucre), són persones jurídiques i… 

 per tant, en funció de la seva 
gestió econòmica, poden tenir 
diferents obligacions fiscals. 

 

Reforma fiscal… Durant el 2014 
diferents projectes de reforma 
impulsades pel Govern de l´Estat  
suposen canvis en diferents normes 
tributàries... 

 

…Molts d´aquests canvis entren en 
vigor el 2015 I alguns d´ells afecten 
a entitats sense ànim de lucre… 

 

  

 

 

 

 

Fiscalitat 

 
 
 

Reforma fiscal 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Impost de Societats 

 
 
 

És un  tribut de caràcter directe que grava les rendes... els beneficis obtinguts 

per les entitats i les societats. 

 

 

2 règims fiscals aplicables en aquest Impost: 

 

•Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública.  Entitats acollides al previst 

al títol II de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats 

 

 

•Les entitats parcialment exemptes (associacions no declarades d’utilitat pública). 

R.D. Legislativo 4/2004, capítol XV del Títol VII.  

 

(les novetats de la reforma fiscal afecten  sobretot aquest règim fiscal, la gran 

majoria de les entitats sense  ànim  de lucre...) 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Impost de Societats 

 
 
 

Abans  de la reforma... 

 

 

 

 

 

 

Estaven obligades a declarar 

 

En el  cas de  les entitats parcialment exemptes: 

 

• Quan els seus ingressos totals superessin els 100.000 ¤ anuals. 

 

• Quan els seus ingressos de rendes no exemptes, sotmesos a retenció, 

superin 2.000  euros. 

 

• Quan totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció. 

 

 

 

Entitats acollides a la Llei 49/2002 

 

• Sempre han de presentar declaració. 

 

• S’inclouran la totalitat de les rendes, encara que algunes o totes 

estiguin exemptes de tributació. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Impost de Societats. Entitats llei 49/2002 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entitats llei 49/2002. Estaran exemptes les rendes derivades de: 

 

Els donatius i donacions rebut,  aportacions i donacions (pel fi social). 

 

Les ajudes econòmiques rebudes en virtut dels convenis de col·laboració empresarial 

i dels contractes de patrocini publicitari- 

 

Les quotes satisfetes pels associats, col·laboradors o benefactors, sempre que 

aquests ingressos no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació 

derivada d'una explotació econòmica no exempta; 

 

Les subvencions, excepte les destinades a finançar la realització d'explotacions 

econòmiques no exemptes. 

 

Arrendament d´immobles, dividents, interessos, cànons i lloguers. 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Impost de Societats.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitats llei 49/2002. Estaran exemptes les rendes derivades de: 

  

 

Les derivades d'adquisicions o de transmissions, per qualsevol títol, de béns o drets, 

incloses les rendes generades en ocassió de disolució i liquidació de l´entitat. 

 

Explotacions econòmiques de prestació de serveis de promoció i gestió 

de l’acció social, així com els d’assistència social i inclusió social especificats a la llei 

 

Explotacions econòmiques de caracter esportiu, organització exposicions,  assistència 

sanitàri, investigació científica i desenvolupament tecnològic, representacions, parcs i 

espais naturals... 

 

Explotacions econòmiques d’escassa rellevància (inferiors en el seu global a 20.000 

euros). 

  

Les rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes són: 

 

Les alienes la finalitat estatutària, i 

Quan, encara que sigui en compliment de la seva finalitat estatutària, no formen part de 

les explotacions econòmiques exemptes anomenades anteriorment. 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Impost de Societats.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitats parcialment exemptes:  

 

Rendes exemptes: 

 

 

 

  

 

  

• Les procedents de la realització d’activitats que constitueixin el seu 

objecte social o finalitat específica (a excepció de les que  provinguin d´activitats 

econòmiques). 

 

• Les derivades de adquisicions o transmissions a títol lucratiu, 

sempre que hagin estat obtingudes o realitzades en compliment del seu 

objecte social o finalitat específica. 

 

• Les  derivades de béns patrimonials afectes a l’activitat social, 

sempre que es tornin a reinvertir en determinades condicions. 

 

Rendes que no estan exemptes: 

 

• Rendes derivades de activitats econòmiques 

• Rendes derivades del patrimoni i obtingudes en transmissions diferents 

de les assenyalades en l’apartat anterior 



L’obligatorietat de presentar l’Impost de Societats recau ara sobre totes 

les entitats, amb independència del seu volum pressupostari i de si fan 

activitat econòmica o no. 

 

És obligatori presentar l’impost per als exercicis començats l’any 2015. 

L’impost s’ha de presentar dins dels 25 dies naturals següents als sis 

mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic de l’entitat.  

 

El més habitual és que l’exercici econòmic de l’entitat vagi de gener a 

desembre: en aquest cas, l’impost es presentarà entre l´1 i el 25 de juliol 

de 2016. 

 

 

 

Impost de Societats 

 
 
 

Amb la reforma... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•En el cas del règim de les entitats parcialment exemptes, la reforma 

estableix que el tipus de tributació continuarà essent del 25%, 

equiparant les entitats no lucratives a la resta de subjectes passius de 

l'impost (principalment, les empreses mercantils).  

 



Amb la reforma: 

 

• Es rebaixa el tipus d’impositiu de les empreses,deixant-lo al 25%, sense rebaixar 

el tipus de les entitats parcialment exemptes, que també és del 25%.  

 

• Equiparació a aquests efectes d´entitats sense ànim de lucre i societats 
mercantils. 

 

• Totes les entitats han de presentar l´IS pels exercicis econòmics 
començats l´1 de gener de 2015 encara que no estiguin actives. 

 

• En cas de realitzar únicament activitats exemptes, tributació serà de 0 
euros. 

 

• Necessitat de comptabilitat que identifiqui ingressos i despeses 
corresponent a rendes exemptes i no exemptes. 

Impost de Societats 



 

• S’anul·la el supòsit on es fixava els requisits que han de complir les 

entitats per no haver de presentar l’IS: 

 

 

 Si els seus ingressos no superaven el 100.000 € anuals.  

 

Si els seus ingressos sotmesos a retenció no superaven els 2.000 € anuals.  

 

Si totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.  

Impost de Societats 



 

 

 

Impost de Societats 

Impost de societats: 

(exempts: quotes socis, subvencions i  

                                                                     donacions) 

 

(despeses únicament imputades  a 

                                                                      ingressos  NO  exempts). 

 

 

(*) de la qual es pagarà el 25 % en el cas del règim de les entitats parcialment 

exemptes… 

 

(*) de la qual es pagarà el 10% en el cas del règim de les entitats  del règime de la llei  

49/2002 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Impost de Societats 

Què es considera ingrés  exempte a efectes de l´IS? 

 

renda  que no tributa: 

 

•es considera renda exempta, indicant com a tal la que procedeix d'activitats que 

constitueixen l'objecte o finalitat específica de l'entitat, sempre que no procedeixin 

d'activitats econòmiques, és a dir, que no s'hagin obtingut mitjançant una activitat 

que comporti vendre alguna cosa o prestar algun servei i que  es cobri per això. 

 

•Es considera renda exempta bàsicament les que provenen de les quotes dels 

socis i sòcies,  subvencions, donacions. 

 

•….no es considera renda exempta ingressos obtinguts per les quotes que  es 

corresponguin amb el dret a percebre una prestació derivada d'una explotació 

econòmica. No  exempt els rendiments derivats del patrimoni (per exemple, els 

interessos d'inversions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Impost de Societats 

Què es consida  ingrés no exempte a efectes de l´IS?  

 

rendes que  si tributen, que si paguen l´impost: 

 

•Els ingressos subjectes a l’impost sobre societats són, amb caràcter general, els  

•obtinguts en la realització d’activitats que no estan relacionades amb l’objecte 

social de  l´entitat. 

 

•Els relacionats amb les activitats econòmiques de l´entitat. 

 

•Els derivats dels elements que integren el patrimoni i  d’adquisicions i 

transmissions lucratives no relacionades amb el seu objecte social o de 

transmissions a títol onerós de béns no relacionats amb l’objecte social de l’entitat 

i/o no reinvertits en altres béns també relacionats  amb el seu objecte social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Exemples d´activitates econòmiques i que per tant, són ingressos subjectes a 

Impost de Societats:  

 

- Ingressos obtinguts per xerrades, accions formatives, cursets, excursions, 

vendes (samarretes, publicacions…), entrades a activitats i espais. 

- El producte d´adquisicions i transmissions lucratives no relacionades amb 

l´objectiu social. 

- Rendes de vendes d´actius immobilitzats no relacionades amb ojectiu social 

 

 

Impost de Societats 



• El Govern de l´Estat anuncia que s´aprova en breu l´exclusió  de l´obligació de 

presentar la declaració en el Impost de Societats a…: 

 

• Entitats parcialment exemptes, els ingressos totals de les quals del període 

impositiu NO superin els 50.000 euros anuals, sempre que… 

 

    la rendes no exemptes no superin 2000 euros anuals i que totes les seves    

rendes no exemptes estiguin sotmeses a rentenció. 

 

• Modificació per a períodes impositius iniciats el 2015. 

 

 

Novetats de darrera hora de l´Impost de Societat 



 

• La  nova normativa obliga als seus subjectes passius a portar una comptabilitat 

segons el Codi de Comerç. 

 

• La legislació catalana d’associacions (Llei 4/2008) permet portar una 

comptabilitat més simple, amb un llibre de caixa, només a les entitats que no 

estiguin obligades a presentar impost de societats. 

 

• S´estableix l’obligació a les entitats parcialment exemptesde portar la 

comptabilitat de forma que es puguin identificar ingressos i 

despesescorresponents a rendes exemptes i no exemptes. 

 

• És necessari, doncs, portar una comptabilitat oficial, de doble partida, i analítica 

pels exercicis començats a partir de l’1 de gener de2015 

Comptabilitat de doble partida 



• Per poder tributar el mínim possible, convé que el màxim de despeses estigui 

relacionat amb l’activitat no exempta (perquè d’aquesta manera seran despeses 

deduïbles) 

 

• És important que totes les despeses de compres estiguin justificades i 

documentades, preferentment mitjançant factures oficials. 

 

• Evitar al màxim possible tiquets i pagaments a col·ladoradors/es voluntaris sense 

justificants. 

Comptabilitat de doble partida 



• La comptabilitat ha de permetre poder obtenir els següents estats comptables, 

necessaris per a informar-los en el model 200: 

 

– Balanç de Situació 

 

– Compte de resultats o explotació 

 

– Estat de Canvis en el Patrimoni Net 

 

• Si fins a la data no es portava comptabilitat oficial, caldrà fer una valoració del 

que l’entitat té i del que deu a 1/1/2015 per poder fer l’assentament d’obertura de 

la comptabilitat 

 

 

Comptabilitat de doble partida 



El model 347 és una declaració informativa que s'ha de presentar anualment a 

l'Agència Tributària, de les operacions realitzades amb terceres persones amb 

les quals, en el transcurs de l'any,  s'hagin fet operacions per un import total 

anual superior als 3.005,06 euros, ja siguin clients, proveïdors o subvencions 

cobrades. 

No implica cap despeses per l´entitat. 

 

S’ha de declarar els ingressos i les despeses que s’han tingut (en l’exercici anterior) 

amb un sol client o proveïdor de més de 3.005,06 euros. 

 

– Desglossat per trimestres. 

 

– Tot allò que es declara en algun altre model, NO es declara (factures 

amb IRPF, lloguers pagats, etc.). 

 

– Tampoc s’inclouen les assegurances i mutualitats 

 

 

Model 347 



• Operacions habituals que NO s’han de incloure a la declaració: 

 

• Les realitzades al marge de la activitat empresarial de l’entitat. 

• Lliuraments de béns o serveis efectuades a títol gratuït, no subjectes o exempts 

de IVA. 

• Operacions realitzades per entitats de caràcter social de l’art. 20.3 de la llei del 

IVA, exemptes de IVA. 

• Importacions i exportacions de mercaderies 

• Rendes subjectes a retenció (lloguers, professionals) 

 

Model 347 



• Les operacions a declarar més habituals  són: 

 

– Compres a proveïdors en general (a excepció dels subministraments 

d’electricitat, aigua i combustibles,, així com  les assegurances) sense IRPF 

per un import superior a 3.005,06 euros. 

– Facturacions realitzades per l´entitat en activitats no exemptes d´IVA 

– Subvencions provinents d’organismes públics cobrades durant l’exercici, per 

un  import superior a 3.005,06 euros. 

 

• Les administracions públiques sí les han de declarar sigui quin sigui 

l’import  

• Es comptabilitza segons el principi de caixa (quan s´ha  cobrat la 

subvenció, no quan s’han concedit). 

 

• El termini de presentació va des del dia 1 de febrer i fins al 2 de març de 2015. 

Presentació telemàtica al portal de l´Agència Tributària: cal certificat 

electrònic pròpia  o d´un tercer autoritzat 

Model 347 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio_ca_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente/_Calendario_/Hasta_el_2_de_marzo.shtml


Recordem! 

 

• Obtenir  les dades a declarar, a partir de la comptabilitat de la nostra entitat 

• Abans de tot, assegurem- nos tenir  instal·lada la darrera versió del programa 

Java i  descarrarregar des del web de l´Agència Tributàri  la plataforma de 

declaracion informatives , afegint el model 347. 

• Donar d’alta la declaració , omplir-la i validar –la. 

• Generar el fitxer , signar i enviament telemàtic. Es tindrà justificant  d´enviament 

amb codi segur de verificació. 

 

 

Model 347 



 

 

Model 347 



Model 347 



Altres novetats fiscals. Mecenatge 

 

Algunes modificacions. Deduccions entitats acollides a la Llei 49/2002: 

 

Fundacions, associacions declarades d´utilitat pública, ONGD i entitats religioses: 

 

Donacions efectuades per persones físiques. El 2014 eren del 25%  ara... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) s’apliquen a les donacions efectuades a una mateixa organització si s´han fet per un 

import igual o superior durant almenys els dos anys immediatament anteriors. 

 

Import de la 

donació 

2015 2016 

150 euros o menys 50% 75% 

A partir de 150 

euros 

27.50% - 32,50% (*) 30% -35%(*) 



Altres novetats fiscals. Mecenatge 

 

Donacions efectuades per entitats jurídiques a entitats acollides a la Llei 49/2002: 

 

Les persones jurídiques que fan donacions a les entitats no lucratives acollides al règim 

fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) continuen gaudint  d'una deducció en el seu Impost 

de Societats del 35% de l'import de la donació.  

 

S'afegeix un increment de la deducció  quan les donacions s´incrementen o es 

mantenen, (mínim de 3 anys a la mateixa organització i amb imports iguals o superiors): 

 

•Per a les donacions realitzades durant l'exercici 2015, un 37,50%.  

 

•Per a les donacions realitzades durant l'exercici 2016, un 40%.  

 

La limitació de l'aplicació dels imports deduïbles és la mateixa que hi ha actualment, un 

10% de la base imposable de l'Impost de societats del donant.  

 

Les quantitats que excedeixin aquest límit es poden aplicar en els 10 períodes impositius 

immediats i successius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altres novetats fiscals. IRPF 

Canvis als tipus de retenció que han 

d'aplicar les entitats quan paguin 

rendiments a professionals i que 

afecten en activitats com cursos, 

conferències, xerrades... 

 

La seva aplicació és  vigent des de  

gener de  2015.  

 

 

Nou tipus per professionals autònoms 

que comencen activitat. Primer any 

d'inici d'activitat i els dos anys següents, 

el 9% (l'autònom ha d’acreditar  aquesta 

situació).   

 

Quan el volum d'ingressos de 

l'autònom inferior a 15.000 € anuals, 

serà el 15% (en vigor des del  

06/07/2014) i si els ingressos de les 

activitats sumen més del 75% totals 

ingressos. 



Altres novetats fiscals. IRPF 

   TIPUS  2014 2015 2016 
INTERESSOS 21% 20% 19% 

ARRENDAMENTS IMMOBLES 21% 20% 19% 

ACTIVITATS PROFESSIONALS  21% - 9% 19% - 9% 18% - 9% 

ACT. PROFESSIONALS  

< 15.000 €/ANY i superior 75% 

ingressos totals 

 

15%  15%  15% 

CURSOS, CONFERENCIES, 

XERRADES 
21% 19% 18% 

NO RESIDENTS (GENERAL) 24,75% 24% 24% 

NO RESIDENTS 

(COMUNITARIS) 
24,75% 20% 19% 

               



Altres novetats fiscals. IVA 

Des de gener de 2015, nova exempció de 

l´IVA : 

 

 

activitats de lleure, menjadors, serveis  

de guarderia fora de l’horari lectiu 

 amb independència que es realitzi amb  

mitjans propis o aliens. 



Novetats i obligacions relacionades amb la llei de transparència  

Transparència 

Normativa principal: 

 

Llei 19/2013, de transparència , accés a la 

informació pública i bon govern (estatal). 

 

Llei 19/2014, de  transparència , accés a la 

informació pública i bon govern (Cat). 

 

Llei Prevenció de Blanqueig de Capital (RD 

304/2014 i Llei 10/2010 (Estat). 

 



  

La transparència és el nivell de 

comunicació  i  l’actitud amb 

què l´entitat afronta la rendició 

de comptes. 

 

Aquest nivell  està condicionat 

per variables com els valors 

organitzatius, l’activitat 

realitzada... 

 

... els destinataris de 

les actuacions, la cultura 

participativa de l’organització o 

l’entorn social, entre altres. 

Novetats i obligacions relacionades amb la llei 

de transparència  



 

La transparència respon davant  la societat i els membres a preguntes claus com: 

 

-Quina és la missió de l’entitat? 

 

-Qui forma part dels òrgans de govern? 

 

- Qui són els destinataris de les 

intervencions? 

 

-De quina manera es treballa a l’entitat? 

 

- Qui forma part de l’equip? 

Novetats i obligacions relacionades amb la llei 

de transparència  



Novetats i obligacions relacionades amb la llei de transparència  

Transparència 

 

Llei Prevenció de Blanqueig de Capital (RD 

304/2014 i Llei 10/2010 (Estat): 

 

Identificació i registre de persones que aportin 

gratuïtament fons o recursos a partir de100 euros 

(fotocòpia del DNI). 

 

Tenir un registre de persones que reben a títol 

gratuït fons o recursos de l´ESAL. 

 

Obligació de conservació dels documents  

anteriors durant 10 anys. 

 

 



Llei 19/2014. La normativa catalana neix amb la finalitat d'establir un 

sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els 

altres subjectes obligats, que es fonamenti en els punts següents: 

 

•El coneixement de l’activitat pública. 

 

•La incentivació de la participació ciutadana. 

 

•La millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió 

administrativa. 

 

•La garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat  

•en la gestió pública. 

Novetats i obligacions relacionades amb la llei de 

transparència  



Les entitats sense ànim de lucre obligades per 

aquesta llei són: 

 

•Fundacions del sector públic. 

 

•Persones jurídiques que perceben fons públics per 

a funcionar o per a dur a terme llurs activitats. 

 

•Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per 

més de 100.000€ anuals. 

 

•Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per 

més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels 

seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o 

ajuts públics. 

 

•Entitats adjudicatàries de contractes del sector 

públic. 

Novetats i obligacions relacionades amb la llei 

de transparència  



 

 

 

 
1. Aquelles entitats que presten serveis públics. 

 

Les persones jurídiques que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a 

terme llurs activitats hauran d’informar l’administració de: 

 

•Les activitats directament relacionades amb el servei públic. 

 

•La gestió de serveis públics. 

 

•La percepció de fons públics. 

 

•Retribucions percebudes pels càrrecs directius (quan el volum de l’entitat derivat de la 

prestació de serveis públics, és superior al 25% del volum general). 

En aquest cas la publicitat activa és l’administració. És l’administració la que podrà 

demanar informació a l’entitat, que tindrà un deure de publicitat passiva. 

Novetats i obligacions relacionades amb la llei 

de transparència  



2. Aquelles que reben subvencions o ajudes públics. 

 

Les entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000€ anuals  o més de 

5.000€ anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts 

públics estan obligades a fer publicitat activa: 

 

 

 

 

Informació institucional, organització i 

estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació de rellevància econòmica 

contractació 

convenis de col·laboració amb l’administració 

 subvencions i ajuts públics 

Novetats i obligacions relacionades amb la llei 

de transparència  



3. Aquelles entitats adjudicatàries de contractes amb l’Administració 

Pública.  Els contractes del sector públic inclouran les obligacions dels 

adjudicataris de facilitar informació. 

 

Per tal de donar compliment a les obligacions que estableix la Llei de 

transparència, les entitats comptaran amb els mitjans següents: 

 

•A través del lloc web i seus electròniques. 

 

•A través dels portals de les administracions: 

 

Només entitats amb finalitats culturals o socials. 

De menys de 50.000€ de pressupost. 

 

•En format electrònic. 

•De manera gratuïta i de fàcil accés. 

•De manera estructurada i clara. 

•En format reutilitzable. 



 

Règim sancionador: 

 

Amonestacions. 

 

Declaracions d'incompliment amb publicitat. 

 

Multes des de 600€ a 12.000€. 

 

Inhabilitació per rebre ajuts públics d’1 a 5 anys. 

 

Suspensió per poder contractar amb 

l’administració pública (fins a 6 mesos). 

 

Suspensió de la inscripció en el registre de grups 

d’interès, 

Novetats i obligacions relacionades amb la llei 

de transparència  



 

www.agenciatributaria.es 

 

www.xarxanet.org 

 

 

http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia 

 

 

www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats 
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Barcelona » . Pàgines 13 a 20. Diversos autors (2009).  

http://www.xarxanet.org/
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats


 

www.agenciatributaria.es 

 

www.xarxanet.org 

 

 

http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia 

 

 

www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos!  

« Guia d´obligacions i de beneficis fiscals de les ESAL de 

Barcelona » . Pàgines 13 a 20. Diversos autors (2009).  

http://www.xarxanet.org/
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://xarxanet.org/especial/llei-de-transparencia
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats
http://www.xarxanet.org/especial/impost-de-societats


www.peretarres.org/gestio  
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