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Des del Consell Esportiu del Baix Llobregat i amb la
col·laboració dels ajuntaments de la Comarca endeguem el
DAEE el “Departament d’Assessorament a les Entitats
Esportives del Consell Esportiu del Baix Llobregat,” amb
l’objectiu de donar suport i assessorament a qualsevol
tipus d’entitat esportiva en llurs afers i obligacions del dia a
dia.
D’ençà dels últims anys, la gestió de l'àrea de suport al
Servei de les Entitats Esportives, sobretot de les més
petites, s’està tornant cada cop més complexa i l’estructura
de gestió, en molts casos integrades per voluntaris, no
disposa ni dels recursos, ni del temps ni de les eines que
requereix el compliment d’aquestes obligacions.
Si teniu dubtes o simplement voleu un assessorament en
temes relacionats amb la fiscalitat, amb la gestió laboral o
del voluntariat, la protecció de dades, les assegurances o
l’estat general del compliment normatiu de la vostra
entitats no dubteu de posar-vos en contacte amb
nosaltres, atendrem les vostres peticions de manera
totalment gratuïta.

daee@cebllob.cat
676 621 829
Dilluns i dimecres de 15:30 a 19:30 hores
Dimarts i dijous de 9.00 a 13.00 hores
Parc de Torreblanca, Carretera N-340
Sant Feliu de Llobregat
(Consell Esportiu del Baix Llobregat)

Aprofitant aquest primer número i que estem a principis
de l’any fiscal 2020 us recordem que és convenient revisar
les obligacions fiscals de les entitats esportives.

El fet de ser entitats sense ànim de lucre ens ofereix un
nivell d’exempció alt, tant des del punt de vista de l’IVA
com des del punt de vista de l’Impost de Societats, però no
l’exempció total.
És convenient revisar les nostres fonts d’ingressos, tant des
del punt de vista qualitatiu com quantitatiu, per veure
quines són les obligacions que es deriven de la nostra
activitat.
Recordeu que totes les entitats que teniu gent contractada
haureu d’atendre les obligacions relacionades amb l’IRPF
(model 111 i 190) i la Seguretat Social i que, per la pròpia
activitat econòmica diària, també pot haver-hi entitats
subjectes a altres liquidacions com l’IVA (model 303 i 390),
l’Impost de Societats (model 200) o la declaració anual
d’operació amb tercers (model 347).

ENLLAÇOS D’INTERÈS
• 5 punts per gestionar una entitat
esportiva (xarxa net)
• Sanitat reconeix les competències
de els/les educadors/es físic
esportius/ves en matèria de salut
(Consejo COLEF)

PROPERES FORMACIONS
19/02/2020
Obligacions i responsabilitats dels membres de la junta d’una entitat esportiva I
18/03/2020
Obligacions i responsabilitats dels membres de la junta d’una entitat esportiva II
Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:
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