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El CAE i l’Ajuntament de Manresa posen al dia les entitats 
 
 

El CAE i l’Ajuntament de Manresa han programat un cicle de sessions informatives adreçades a 
les associacions de la ciutat amb la finalitat de posar-les al dia dels darrers canvis normatius i 
fiscals que les afecten. La primera sessió informarà del 347 i se celebrarà el dimecres, 10 de 

febrer al Centre Cultural El Casino. 
 

Durant els anys 2014 i 2015 es varen produir diferents canvis en les normatives que afecten a les 
associacions, alguns dels quals ja s’han de començar a complir aquest any 2016. Per aquest motiu, el CAE i 
l’Ajuntament de Manresa han programat un cicle de sessions informatives que tenen com a finalitat donar 
a conèixer quines són les noves obligacions de les associacions o quins canvis hi ha respecte del que venien 
fent fins ara. 
 
La primera sessió se celebrarà el dimecres 10 de febrer i se centrarà en la declaració informativa 347. Les 
associacions estan obligades a presentar aquesta declaració a Hisenda si durant l’any 2015 han realitzat 
operacions econòmiques amb un mateix proveïdor o client per un valor total superior als 3.005,06 euros. 
Entre aquestes operacions també s’hi inclouen les subvencions rebudes. La declaració 347 s’ha de 
presentar dins del mes de febrer. 
 
Les properes sessions es faran el dimecres, 9 de març, sobre l’Impost de Societats; el dimecres 13 d’abril, 
sobre la nova llei del voluntariat i el dimecres, 11 de maig, sobre la llei de la transparència.  
 
Totes les sessions es faran al Centre Cultural el Casino, a les 7 de la tarda. La participació és gratuïta, però 
és imprescindible fer prèviament la inscripció al CAE. Les inscripcions es poden fer presencialment, de 
dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí i de 4 a 7 de la tarda o bé a través del web del CAE: www.cae.cat. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si voleu ampliar aquesta informació us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres. 
Nasi Muncunill 
El CAE.  
Tel. 93 872 57 89 
nasi@cae.cat 

Al 2016 comencen a entrar en vigor diferents 
canvis normatius que afecten les 
associacions. El CAE i l’Ajuntament de 
Manresa han programat 4 sessions 
informatives per donar-los a conèixer.  

http://www.cae.cat/

