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“Les associacions que entreguin béns
i prestin serveis a canvi de diners,
han de pagar l’Impost d’Activitats
Econòmiques, tot i que existeixen
excepcions. Ara bé, totes l’han de
presentar.”
1. Què és l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE)?
És un impost que grava la realització d’activitats
econòmiques ja sigui de caràcter empresarial,
professional com artístic. Grava el simple lliurament de
béns i prestació de serveis a canvi de diners.
Cal destacar que no cal que hi hagi ànim de lucre, que es
realitzi de forma habitual i/o que existeixi contraprestació
econòmica per haver-lo de pagar. L’impost grava totes
les activitats econòmiques.

2. Qui ha de pagar l’IAE?
En principi, totes les associacions que entreguin béns i
prestin serveis a canvi de diners, l’han de pagar, tot i que hi
ha moltes excepcions (veieu més a baix). Ara bé, totes les
entitats, l’hagin de pagar o no, l’hauran de presentar i
complir-ne amb els procediments administratius associats
(altes, baixes i modificacions).
És per això que si acabem de constituir l’entitat, cal donarnos d’alta en el cas que es duguin a terme activitats
subjectes a l’impost, i el cas que l’administració detecti que
s’ha de pagar, fa arribar la carta de pagament per correu.
De totes maneres, és difícil que una entitat no realitzi
cap activitat econòmica doncs moltes d’elles organitzen
campaments, un concert, cursos, venta de camisetes, etc. i
totes aquestes activitats es consideren econòmiques.

3. Qui pot demanar l’exempció de l’IAE?
No l’hauran de pagar, però sí complir-ne les formalitats
de tipus administratiu (altes, baixes i modificacions...):
• Les associacions que tinguin un volum d’ingressos
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inferior a 1.000.000 euros, per a totes les activitats que
portin a terme.
• Les associacions que iniciïn l’exercici de la seva activitat
en territori espanyol, durant els dos primers períodes
impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l’activitat.
• Els organismes públics d’investigació, els establiments
d’ensenyament en tots els graus sempre que estiguin
finançats íntegrament amb diners de l’Estat, de la
Generalitat o de les entitats locals, o per fundacions
declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments
d’ensenyament en tots els graus els quals, no tenint ànim
de lucre, es trobin en règim de concert educatiu.
• Les fundacions i associacions de disminuïts físics, psíquics
i sensorials, per a les activitats de caràcter pedagògic,
científic, assistencial, rehabilitació i d’ocupació per a
l’ensenyament, rehabilitació i tutela dels discapacitats que
portin a terme activitats de caràcter social*.
• Les fundacions i associacions declarades d’Utilitat
Pública, per les activitats que estiguin relacionades amb el
seu objecte social.

4. Com i a on es declara l’IAE?
Com ja hem dit, la gestió de l’IAE es fa mitjançant
la inscripció al Cens de l’Agència Tributària on s’ha
d’indicar l’activitat que es realitza. Després l’Ajuntament
o l’Agència Tributària ens notifica, si s’escau, la quantitat a
pagar i el termini per fer el pagament de l’impost.
En el cas que, una vegada introduïdes les dades l’Agència
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Tributària ens indiqui que s’haurà de pagar, és important
destacar que es paga l’impost IAE per cadascuna de les
activitats que es realitzin doncs cada activitat té una quota
d’impost diferent i s’haurà de donar d’alta per aquella
tipologia d’activitat concreta.
A més, les quotes de l’impost també es classifiquen
entre:
•
Quota municipal: permet l’exercici d’una activitat
en un municipi determinat.
•
Quota provincial: permet l’exercici d’una activitat
a tota la província del municipi on es té el domicili. Si es
paga una quota provincial, no s’haurà de pagar cap quota
municipal en aquella província.
•
Quota nacional: permet l’exercici d’una activitat a
tot l’Estat.
S’ha de presentar a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària del domicili fiscal de l’associació mitjançant
l’entrega de la declaració censal, model 036. En el cas de
les associacions exemptes del pagament de manera que a
través del model 036 es demostra que l’entitat està exempta.
En el cas de les associacions obligades al pagament, s’ha
d’entregar el model 840.

5. Com es paga l’IAE?
L’IAE és un impost que funciona pel mètode de
liquidació: l’associació subministra la informació
necessària i és l’administració la que, a partir d’aquesta
informació, en determina la quota a pagar, enviant-ne la
corresponent carta de pagament per correu.
El termini i lloc de pagament seran diferents segons el
tipus de quota i el pagament es farà en qualsevol dels
bancs o caixes en la liquidació que l’Ajuntament li enviarà
a l’associació.
Recordeu que des del Centre de Recursos per a les
Associacions Juvenils de Barcelona podeu demanar una
assessoria legal, fiscal, comptable totalment gratuïta.
Cal sol·licitar hora prèvia omplint el formulari o trucant al
93 265 52 17.
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