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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
A- CONSIDERACIONS PRÈVIES

Mirar si complim o no els requisits exigits per la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les 
Entitats sense fins lucratius i dels incentius al 
Mecenatge, existint d’aquesta manera dues opcions:

A. Entitats que compleixen aquests requisits, bàsicament 
Fundacions i associacions declarades d’utilitat pública.

B. La resta d’associacions, que no compleixen i queden 
obligades a acollir-se al règim fiscal de les entitats 
parcialment exemptes regulat a la normativa general de 
l'impost de societats.

L’article  segon de la Llei 49/2002 enumera quines entitats sense ànim de lucre poden acollir-se a 
aquesta llei.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives

B- ACTIVITAT ASSOCIATIVA/ ACTIVITAT ECONÒMICA

Determinar què és activitat Associativa. 
Activitat exempta.

Determinar què és activitat Econòmica. 
Activitat no exempta.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
B- La resta d’associacions, que no compleixen i queden obligades a acollir-se al 
règim fiscal de les entitats parcialment exemptes 

1. Ingressos o rendes exemptes: quotes de soci, 
subvencions i donatius, venda de béns que reinverteixen 
fins socials.

2. Ingressos o rendes NO exemptes:  Sobrecost al vendre 
loteria, organitzar curses, organitzar tornejos, quines, rifes, 
editar i vendre una revista, vendre roses dia de Sant Jordi, 
serveis de Bar a festes majors, o bar permanent, organitzar 
jornades formatives i cobrar-les, lloguers publicitat  en 
tanques publicitàries o camisetes, venda camisetes, etc.....

.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
Soci Club Tennis, Club Billar, etc...
• Paga 40€ any de quota Soci, i li dóna dret a utilitzar les instal·lacions 

i jugar a tennis o billar. Activitat Associativa. 
• Paga 40€ per rebre classes particulars, per millorar el seu estil de 

joc, el club li facilita un monitor particular. Activitat Econòmica 
Club Bàsquet, Hoquei, Futbol, etc....
• Paga 40€ any de quota Soci i li dóna dret a utilitzar i entrar a les 

instal·lacions, veure a jugar els equips. Activitat Associativa. 
• Si deu nens volen formar un equip de bàsquet, paguen 40€ cada 

mes, i el club forma un equip i posa un entrenador-monitor. Activitat 
Econòmica?

Entenem així que la majoria de Clubs esportius, on els nens i escolars 
hi realitzen activitats (bàsquet, futbol, hoquei, dansa, etc......, es 
consideren com activitats econòmiques?

Consultes vinculant diverses.
.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives

Tots aquest ingressos de rendes No exemptes, 
estan pensats per autofinançar-se però que 
entren dins de la definició que hi ha a l’Impost de 
Societats d’activitat econòmica.

Aquest no és ni serà mai un tema tributari pacífic, 
ja que l’AEAT veurà quasi sempre operacions 
econòmiques on l'associat hi veurà activitat 
associativa sense cap ànim de lucre.

.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives 
C- Obligacions Fiscals i Comptables

a) Impost de Societats
b) La informació que ens fa falta per poder complir 

amb aquestes obligacions fiscals l’hem de treure 
d’una COMPTABILITAT OFICIAL AMB PARTIDA 
DOBLE

c) IVA
d) Model 347 (Declaració informativa operacions 

amb tercers)
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
a) Impost de Societats (1)
Fins 31-12-2014: 
Art 136.3. Los sujetos pasivos a que se refiere el capítulo XV del título VII de esta ley estarán  obligados a declarar la totalidad de sus 
rentas, exentas y no exentas. 
No obstante, los citados sujetos pasivos no tendrán obligación de presentar declaración  cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sus ingresos totales no superen 100.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superen 2000 € anuales.
c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.

A partir 1 de Gener 2015:
Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats.  Va entrar en vigor l’ 1 de gener de 2015 TOTES LES ENTITATS ESTARAN 

OBLIGADES A PRESENTAR L’IMPOST DE SOCIETATS, encara que estiguin  inactives. S’eliminen els requisits de NO presentació de 
l’Impost de societats que es preveien a l’article 136.3 del Reial Decret 4/2004.

El dia 27 de Febrer del 2015 ho tornen a modificar. 
Artículo 7. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se 
modifica el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

«3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus 
rentas, exentas y no exentas.
No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley no tendrán obligación de presentar declaración 
cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.» 
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
a) Impost de Societats (2)

A partir del 27-02-2015 (Amb efectes retroactius de 01-01-2015)  
aquestes associacions estan obligades a presentar l’impost de 
societats:

NO OBLIGADES
ØSi només fan activitats associatives: Només si superen els 

50.000,00 €. 
ØSi fan Activitats associatives i activitats econòmiques: Els 

ingressos de les activitats no exemptes (econòmiques) sotmeses a 
retenció no superin 2.000 €, i bé si totes les rendes no exemptes 
estiguin sotmeses a retenció. (Lloguers, interessos bancaris......)

OBLIGADES
ØSi fan Activitats associatives i activitats econòmiques: aquestes 

estan obligades a presentar l’impost de societats per la totalitat 
de les rendes exemptes i no exemptes
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
a) Impost de Societats (3)
Ingressos

1. Ingressos o rendes exemptes: quotes de soci, subvencions i 
donatius.  

2. Ingressos o rendes NO exemptes:  lloguers publicitat  en 
tanques publicitàries o camisetes, venda camisetes, servei de Bar, 
organitzar tornejos, rifes, etc..... 

Despeses:
S’haurà de concretar quines despeses corresponen 
1. Despeses nomes imputables al Ingressos exempts 
2. Despeses nomes imputables al Ingressos NO exempts 
3. (1 i 2) -Despeses imputables una part a cada un. En aquestes 

les despeses comunes, es seguirà proporcionalitat, entre 
rendes exemptes i no exemptes.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives 
1a

12

EXEMPLE 1a

INGRESSOS DESPESSES
Quotes Socis (10€ x 90 socis) 900,00 € Paper per confeccionar carnets -100,00 €
Donacions Associació 100,00 €

Resultat
1.000,00 € -100,00 € 900,00 €

Quotes Escola nens 18.500,00 € Monitor-entrenador -17.000,00 €
Publicitat Samarretes 1.500,00 € Targetes Federatives -2.000,00 € Resultat

20.000,00 € -19.000,00 € 1.000,00 €

Ingressos torneig 5.000,00 € Cartells, premis, trofeus -2.000,00 €
Vendes de Bar 2.000,00 € Compres Bar -1.000,00 €
Venda Loteria 2.000,00 € Compra Loteria -1.900,00 € Resultat

9.000,00 € -4.900,00 € 4.100,00 €

TOTAL…….. 6.000,00 €



Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives 
1b
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EXEMPLE 1b

INGRESSOS DESPESSES
Quotes Socis (10€ x 90 socis) 900,00 € Paper per confeccionar carnets -100,00 €
Donacions Associació 100,00 €

Resultat
1.000,00 € -100,00 € 900,00 €

Quotes Escola nens 18.500,00 € Monitor-entrenador -17.000,00 €
Publicitat Samarretes 1.500,00 € Targetes Federatives -2.000,00 €
Ingressos torneig 5.000,00 € Cartells, premis, trofeus -2.000,00 €
Vendes de Bar 2.000,00 € Compres Bar -1.000,00 €
Venda Loteria 2.000,00 € Compra Loteria -1.900,00 €

Resultat
29.000,00 € -23.900,00 € 5.100,00 €

TOTAL…….. 6.000,00 €



Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives 
1c
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EXEMPLE 1c

INGRESSOS DESPESSES
Quotes Socis (10€ x 90 socis) 900,00 € Paper per confeccionar carnets -100,00 €
Donacions Associació 100,00 €

Resultat
1.000,00 € -100,00 € 900,00 €

Quotes Escola nens 18.500,00 € Monitor-entrenador -17.000,00 €
Publicitat Samarretes 1.500,00 € Targetes Federatives -2.000,00 €
Ingressos torneig 5.000,00 € Cartells, premis, trofeus -2.000,00 €
Vendes de Bar 2.000,00 € Compres Bar -1.000,00 €
Venda Loteria 2.000,00 € Compra Loteria -1.900,00 €

Resultat
29.000,00 € -23.900,00 € 5.100,00 €

TOTAL…….. 6.000,00 €

Un criteri de repartiment seria: Volem contractar una secretaria -2.000,00 €

Dedicarà   3,33% a l'abjecte de l'associació -66,60 €
Dedicarà 96,67% a l'abjecte de l'associació -1.933,40 €



Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives 
1d
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EXEMPLE 1d

INGRESSOS DESPESSES
Quotes Socis (10€ x 90 socis) 900,00 € Paper per confeccionar carnets -100,00 €
Donacions Associació 100,00 € Administrativa -66,60 €

Resultat
1.000,00 € -166,60 € 833,40 €

Quotes Escola nens 18.500,00 € Monitor-entrenador -17.000,00 €
Publicitat Samarretes 1.500,00 € Targetes Federatives -2.000,00 €
Ingressos torneig 5.000,00 € Cartells, premis, trofeus -2.000,00 €
Vendes de Bar 2.000,00 € Compres Bar -1.000,00 €
Venda Loteria 2.000,00 € Compra Loteria -1.900,00 €

Administrativa -1.933,40 € Resultat
29.000,00 € -25.833,40 € 3.166,60 €

TOTAL…….. 4.000,00 €

Un criteri de repartiment seria: Volem contractar una secretaria -2.000,00 €

Dedicarà   3,33% a l'abjecte de l'associació -66,60 €
Dedicarà 96,67% a l'abjecte de l'associació -1.933,40 €



Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives 
1e
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EXEMPLE 1e

INGRESSOS DESPESSES
Quotes Socis (10€ x 90 socis) 900,00 € Paper per confeccionar carnets -100,00 €
Donacions Associació 100,00 € Administrativa -66,60 €

Resultat Pagar
1.000,00 € -166,60 € 833,40 € x 0% 0,00 €

Quotes Escola nens 18.500,00 € Monitor-entrenador -17.000,00 €
Publicitat Samarretes 1.500,00 € Targetes Federatives -2.000,00 €
Ingressos torneig 5.000,00 € Cartells, premis, trofeus -2.000,00 €
Vendes de Bar 2.000,00 € Compres Bar -1.000,00 €
Venda Loteria 2.000,00 € Compra Loteria -1.900,00 €

Administrativa -1.933,40 € Resultat Pagar
29.000,00 € -25.833,40 € 3.166,60 € x 25% 791,65 €

TOTAL…….. 4.000,00 €



Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
a) Impost de Societats (4)

• Exercici social  igual any natural (1 gener a 31 de 
desembre)
• 25 dies passats els 6 mesos del tancament de l’exercici.. 25-Juliol

• Exercici social  diferent any natural  (1 de setembre a 31 
d’agost)
• 25 dies passats els 6 mesos del tancament de l’exercici.. 25-Març
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
b- Comptabilitat Oficial amb partida doble (1)

• La llei de l’IS (Llei 27/2014) obliga als seus subjectes 
passius a portar una comptabilitat segons determina 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
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
b- Comptabilitat Oficial amb partida doble (2)

• La nova llei de l’IS, a més estableix l’obligació explícita a 
les entitats parcialment exemptes de portar la 
comptabilitat de forma que es puguin identificar ingressos 
i despeses corresponents a rendes exemptes i no 
exemptes.

• És necessari, doncs, per a totes les entitats que finalment 
hagin de presentar declaració, portar una comptabilitat 
oficial, de doble partida i analítica pels exercicis 
començats a partir de l’1 de gener del 2015   
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
c) IVA 
NOVETATS EN IVA:
Ø S’incorporen expressament  les activitats de 

lleure, quan es desenvolupen dins d’un centre 
educatiu o escola (principalment, menjador 
escolar i acollides), a les exempcions de l’IVA 
regulades a l’article 20.1.9è, relatives als 
serveis educatius i de formació

Ø Per tant, tothom les facturarà sense aplicar 
IVA, encara que sigui una empresa
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives 
d) Declaració Anual d’Operacions amb Tercers (Mod 347) 
Declaració informativa (no suposa pagar res)

ØEl model 347 obliga a declarar les operacions amb tercers que 
sobrepassin, anualment els 3.005,06 €
ØDes del 2012 cal desglossar els imports per trimestres
ØFins a 2013, les entitats de caràcter social, estaven exemptes 

de declarar les compres i les vendes que feien referència a 
l’activitat exempta d’IVA.
ØA partir de 2014, i per tant s’hauria d’haver declarat el mes de 

febrer de 2015
ØObligació de declarar la totalitat de les subvencions públiques rebudes, superiors 

a  3.005,06 €.
ØObligació de declarar la totalitat de proveïdors superiors a  3.005,06
Ø Les entitats de caràcter social no han de declarar els “clients o ingressos” de les 

activitats exemptes de IVA
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
D- OBLIGACIONS DE PUBLICITAT
D’AJUTS O SUBVENCIONS REBUTS D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (AA.PP.)

Normativa: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. Entra en vigor el 10 de desembre de 2014.

Principals Novetats:
Ø Les associacions que rebin subvencions o ajudes de les AA.PP. de més de 100 mil

euros a l’any, estan obligades a publicar les funcions que desenvolupen, normativa
que els hi és d’aplicació, així com la seva estructura organitzativa.

Ø Les associacions que rebin subvencions o ajudes de les AA.PP. de més de 5.000 € a
l’any i que suposi el 40% dels seus ingressos anuals, hauran de publicar contractes,
convenis subscrits i subvencions i ajudes públiques percebudes (sempre en relació
amb les AA.PP.)

Ø La publicitat s’haurà de fer per internet, de forma gratuïta, comprensible, d’accés
fàcil i permanentment actualitzada. Les obligacions de la Llei tenen el caràcter de
mínimes.

Ø Aquelles associacions les quals el seu pressupost sigui inferior a 50.000,00 €, poden
realitzar la publicitat utilitzant els mitjans electrònics de l’administració de la qual
provinguin la major part de les ajudes o subvencions públiques rebudes.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives

OBLIGACIONS DE PUBLICITAT
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
Entra en vigor el 10 de desembre de 2014.

- Afecta a entitats que rebin més de 100.000 € de 
subvenció o més de 5.000 si superen el 40% dels 
ingressos.

- Obligació de publicar a la web la informació.
- Si no s’arriba a 50.000 € d’ingressos, es faran servir els 

mitjans electrònics de l’Administració de la que vinguin la 
major part d’ajudes.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
LLEI de prevenció contra el frau, BLANQUEIG DE 
CAPITALS i del finançament del terrorisme.

• Obligació d’identificar a les persones que aportin o rebin 
quantitats a títol gratuït a partir de 100 € (Fotocòpia del 
DNI) guardant la informació 10 anys.

• Obligació de comunicar les operacions dubtoses.

• Implementar procediments per garantir la idoneïtat dels 
membres dels òrgans de govern i d’altres càrrecs de 
responsabilitat.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives

E- Obligacions Laborals

• Concepte de Voluntari

• Concepte de treballador

• Empresa externa
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
VOLUNTARI: EL VOLUNTARIAT (1)

1. Compensació de despeses. Quines poden ser?

a) Desplaçament: caldrà justificar la necessitat i realitat del 
desplaçament.

b) Manutenció/alimentació: caldrà justificar la despesa (tiquet o 
factura on constarà l’import, concepte, dia, hora i lloc de la 
despesa), que haurà de tenir relació directa amb l’activitat del 
voluntariat.

c) Material: caldrà justificar la despesa (tiquet o factura on 
constarà l’import i el concepte de la despesa), que haurà de tenir 
relació directa amb l’activitat del voluntariat.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
VOLUNTARI: EL VOLUNTARIAT (2)

• Tipus de despeses habituals

• Vestuari: roba, calçat,...

• Equipament: estris, material,...

• Manutenció i estància

• Formació

• Transport

• D’altres despeses: mòbil?, ...
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
EL VOLUNTARIAT (3)
Altres elements indispensables per ser vàlida la figura del voluntariat:

a) Acord o compromís de voluntariat. Contingut mínim:
1. La descripció del tipus de tasca i el contingut de les funcions que el voluntari 

ha de desenvolupar.
2. El temps de dedicació i l’horari establert.
3. El fet de l’acceptació lliure i voluntària de la tasca que ha de realitzar.
4. L’enumeració dels drets i deures que corresponen a les dues parts.
5. El procés de formació que requereixi per al compliment de les seves 

funcions.
6. La durada del compromís.
7. Determinar quines seran les despeses més habituals assumides pel voluntari 

(desplaçaments, alimentació i material), i acordar en quina forma es 
compensaran.

8. Les condicions i forma de finalització del compromís i la seva desvinculació.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
EL VOLUNTARIAT (4)
b) Llibre o registre dels voluntaris per part dels clubs i entitats 
esportives:

1. A part del registre de les altes i baixes del voluntaris, caldrà que 
contingui una descripció mínima de la tasca que fan.

2. No cal diligenciar el llibre o registre a cap organisme.

3. Al tractar-se de dades personals que formen part d’un fitxer, haurà 
d’estar subjecte a la normativa de protecció de dades personals

c) Contractació d’assegurances:
1. Contra els riscs d’accident i malaltia derivats de l’exercici de voluntari.
2. Contra els danys que involuntàriament puguin causar a tercers en 

l’exercici de voluntari.
3. La normativa no concreta les cobertures ni capitals d’aquestes 

assegurances.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
EL VOLUNTARIAT (5)

d) Disposar d’un projecte de voluntariat:
Disposar d’una memòria en la que cada entitat haurà de donar una 
explicació respecte els següents continguts:

a) La definició de la política del voluntariat.
b) El paper, perfil i l’organització del voluntariat.
c) La gestió del voluntariat.
d) El desenvolupament del voluntariat: el pla de formació.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
TREBALLADORS o VOLUNTARIS

• LA RETRIBUCIÓ ECONÒMICA

La periodicitat , regularitat i uniformitat de les percepcions pot 
condicionar a interpretar que es tracta d’una relació laboral. 

La irregularitat i la variabilitat del reemborsament de les despeses 
pot condicionar a interpretar que es tracta d’una relació de voluntariat.
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
I ara què? Pla de Regularització
• Saber on estem

• Anàlisi de la situació real del club

• Llistat de persones i quantitats

• Pla d’acció i de regularització del club

• Determinar objectius i accions amb un calendari

• Buscar l’assessorament i la formació necessària

• Partir d’un pressupost de base zero

• Costos: gestió laboral + prevenció riscos laborals + 

regularització treballadors
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
Diferències entre TREBALLADORS i VOLUNTARIS (1)

TREBALLADOR

• El cost del desplaçament de casa el treballador  a la feina és a 
càrrec del treballador.

• Un cop el treballador és a la feina, si aquest s’ha de desplaçar 
llavors li paguem dietes i quilometratge.

• El treballador cobra un salari per compensar el seu treball.
• Al treballador l’empresa li pot facilitar una bata, un uniforme o un 

xandall, que va a càrrec de l’empresa (l’associació o club).
• El Treballador Cotitza a la  Seguretat Social.
• El que cobra de nòmina, ho ha de declarar a la seva Renda. 
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives
Diferències entre TREBALLADORS i VOLUNTARIS (2)

VOLUNTARI

• El cost del desplaçament de casa el voluntari a la feina pot ser a 
càrrec del club o associació.

• Un cop el voluntari és a la feina, si aquest s’ha de desplaçar llavors 
també li paguem dietes i quilometratge.

• El voluntari NO cobra RES pel  seu treball. (és Voluntari)
• Al voluntari  l’empresa li pot facilitar una bata, un uniforme o un 

xandall, que va a càrrec de l’associació o club.
• El voluntari  NO  Cotitza a la  Seguretat Social.
• Com que no cobra,  NO ho ha de declarar a la seva Renda. És 

voluntari , no cobra res (Si és que ha cobrat alguna cosa, és en 
concepte de dietes i desplaçaments) 
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Associacions sense ànim de lucre  i entitats esportives

NOM FUNCIONS QUANTITAT PREV. COST OBSERVS

Nom 1 Entrenador 950€ 1.050€ ---

Nom 2 Jugador 700€ 740€ ---

Nom 3 Monitor 200€ 268€ ---

Nom 4 Entrenador 90€ Despeses Voluntari

Nom 5 Monitor 60€ Despeses Voluntari
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Simulació 1 Simulació 2 Simulació 3

COST 
D’EMPRESA

292,75€ 268,16€ 200€

- Seg.Soc. Club 74,41€ 68,16€ 50,95€

SOU BRUT 218,34€ 200€ 149,50€

- Cotització
treb.

13,97€ 12,80€ 9,57€

- IRPF (ret. 2%) 4,37€ 4€ 2,99€

SOU NET 200€ 183,20€ 136,94€
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Cas 1 Entrenador que va al club dues hores dues tardes i els 

dissabtes de partit i el club li paga 200€
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Simulació 1 Simulació 2 Simulació 3

COST 
D’EMPRESA

1,024,63€ 938,56€ 700€

- Seg.Soc. Club 260,44€ 238,56€ 177,93€

SOU BRUT 764,19€ 700€ 522,10€

- Cotització
treb.

48,91€ 44,80€ 33,42€

- IRPF (ret. 2%) 15,28€ 14€ 10,44€

SOU NET 700€ 641,20€ 478,24€
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Cas 2 Entrenador que va al club quatre hores tres tardes i els 

dissabtes de partit i el club li paga 700€
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• DIETES I QUILOMETRATGE VOLUNTARI 1

• EXEMPLE 1  VOLUNTARI :

Un Voluntari que viu a Centelles i es desplaça 3 cops a la setmana 
a entrenar a un equip a Torelló.
A part cada cap de setmana (dissabte o diumenge) té partits amb els 
nens

. Dos caps de setmana juguen a casa Torelló (Centelles a Torelló)

. Un cap de setmana al Vallès (Centelles- Granollers)

. Un parit a Ripoll (Centelles-Ripoll)
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EXEMPLE  1 VOLUNTARI :

• Distància entre Centelles i Torelló........ 35 Km
• Distància entre Centelles i Ripoll.......... 53 Km
• Distància entre Centelles i Granollers.. 27 Km

39

Tres entrenaments setmana
• 35 Km x 0,19 € = 6,65 € x 2 (Anar i tornar) = 13,30 €
• 13,30 € x 3 dies la setmana = 39,90 €
• 39,90 € x 4 setmanes = 159,60 €

Tres entrenaments setmana
• 35 Km x 0,19 € = 6,65 € x 2 (Anar i tornar) = 13,30 €
• 13,30 € x 3 dies la setmana = 39,90 €
• 39,90 € x 4 setmanes = 159,60 €

Més 4 partits:
• 2 partits a Torelló (anar i tornar  Centelles-Torelló)...13,30 x 2 = 26,60 €
• 1 Partit a Ripoll (anar i tornar  Centelles-Ripoll)... (53x 2) x 0,19 = 20,14 €
• 1 Partit a Granollers (anar i tornar  Centelles-Granollers) (27x 2) x 0,19 = 10,26 €

Més 4 partits:
• 2 partits a Torelló (anar i tornar  Centelles-Torelló)...13,30 x 2 = 26,60 €
• 1 Partit a Ripoll (anar i tornar  Centelles-Ripoll)... (53x 2) x 0,19 = 20,14 €
• 1 Partit a Granollers (anar i tornar  Centelles-Granollers) (27x 2) x 0,19 = 10,26 €

• TOTAL Quilometratge  (159,60 + 26,60 + 20,14 + 10,26) ....216,60 €• TOTAL Quilometratge  (159,60 + 26,60 + 20,14 + 10,26) ....216,60 €
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• DIETES I QUILOMETRATGE VOLUNTARI 2

• EXEMPLE 2  VOLUNTARI :

Un Voluntari que viu a Sant Pere de Torelló i es desplaça 3 cops a 
la setmana a entrenar a un equip a Torelló.
A part cada cap de setmana (dissabte o diumenge) té partits amb els 
nens

. Dos caps de setmana juguen a casa Torelló (Centelles a Torelló)

. Un cap de setmana al Vallès (Centelles- Granollers)

. Un parit a Ripoll (Centelles-Ripoll)
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EXEMPLE  2 VOLUNTARI :

• Distància entre Sant Pere de Torelló i Torelló........   4,5 Km
• Distància entre Sant Pere de Torelló  i Ripoll........... 30 Km
• Distància entre Sant Pere de Torelló  i Granollers..  62 Km

Tres entrenaments setmana
• 4,5 Km x 0,19 € = 0,86 € x 2 (Anar i tornar)= 1,72 €
• 1,72 € x 3 dies la setmana = 5,16 €
• 5,16 € x 4 setmanes =20,64 €

Més 4 partits:
• 2 partits a Torelló (anar i tornar  St. Pere Torelló-Torelló)...1,72 x 2= 3,44 €
• 1 Partit a Ripoll (anar i tornar St. Pere Torelló-Ripoll)... (30x 2) x 0,19= 11,40 €
• 1 Partit a Granollers (anar i tornar St. Pere Torelló-Granollers) (62x 2) x 0,19= 23,56 €

• TOTAL Quilometratge  (20,64 + 3,44 + 11,40 + 23,56) ....59,00 €
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F- LOPD (Llei Orgànica de 
Protecció de dades)
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RESUM
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RESUM
Consideracions a tenir en compte.
ØTenir els estatuts inscrits i degudament 
registrats al Registre d’Associacions o Direcció 
General de l’Esport, 
ØComplir amb les obligacions fiscals
ØDefinir si és relació laboral o voluntariat
ØPublicitat, Blanqueig de   Capitals, 
Transparència
ØLOPD
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Moltes gràcies per la vostra atenció

Pg. El Firal 1 Bx, Torelló
www.casalsreig.com
info@casalsreig.com

Tel. 93.859.07.69
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