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DEDUCCIONS FISCALS PER DONATIUS A FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 
incentius fiscals al mecenatge, estableix deduccions tributàries aplicables tant a les persones 
físiques com a les societats que facin donatius a aquestes entitats reconegudes (fundacions o 
associacions d’utilitat pública).

Aquestes entitats han de complir els requisits següents per donar dret a aquestes deduccions:

1. Han de perseguir fins d’interès general.

2. Han de destinar a aquestes finalitats almenys el 70% dels seus ingressos.

3. No poden realitzar activitats econòmiques alienes al seu objecte o finalitat 
estatutària.

4.  Els seus patrons i fundadors i familiars fins al 4t grau no poden ser els destinataris 
principals de les activitats realitzades ni es poden beneficiar de condicions especials per 
la utilització dels seus serveis.

5. Tots els càrrecs de patrons, representants i membres dels òrgans de govern han de 
ser gratuïts.

6. En cas de dissolució el patrimoni s’ha de destinar a altres entitats reconegudes per 
aquesta llei i ha de constar en els estatuts socials.

7. Han d’estar inscrites en el registre públic corresponent.

8. Han de complir amb la normativa comptable vigent.

9. Han de retre comptes a l’Administració corresponent.

10. Cada any ha de redactar una memòria econòmica en la qual s’especifiquin els 
ingressos i despeses de l’exercici classificats per categories i projectes. Han d’indicar les 
participacions que tinguin en entitats mercantils.

Donen aquest dret els donatius tant si són dineraris com si són en espècie sempre que siguin 
irrevocables i no responguin a cap contraprestació present o futura. 

En cas que es revoqui una donació, el contribuent haurà de tornar les deduccions practicades 
amb els corresponents interessos de demora.

La base de la deducció és l’import de la quantitat donada en el cas de donatius dineraris, en el 
cas de donatius no dineraris és el valor comptable o el valor segons les normes de l’impost de 
patrimoni.

Els contribuents de l’impost de la renda de les persones físiques podran deduir de la quota 
íntegra de l’impost el resultat d’aplicar el 75% als primers 150 euros i el 30% a la resta del 
donatiu.

Aquest 30% serà del 35% si en els dos períodes impositius anteriors s’han fet donatius a 
aquesta mateixa entitat en quantitat igual o superior a l’exercici anterior.
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La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base liquidable del període 
impositiu.

Els contribuents de l’impost sobre societats tindran dret a deduir el 35% del donatiu de la seva 
quota íntegra de l’impost. La deducció serà del 40% si en els dos períodes anteriors s’han fet 
donatius a la mateixa entitat en quantitats iguals o superiors a l’exercici anterior.

S’ha de tenir en compte que aquest donatiu no és una despesa fiscalment deduïble.

La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable del període 
impositiu. Les quantitats que superin aquest límit es podran deduir en els propers 10 exercicis.

Les entitats beneficiàries d’aquests donatius estan obligades a comunicar a l’Agència 
Tributària una relació anual dels donatius rebuts indicant les dades dels donants. Es comunica 
a través del model 182, que es presenta durant el mes de gener de l’any següent. 
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 Jordi Arderiu i Turon
Joan Manel Balastegui i Torrent

Xavier Canet i Vila
Isabel Casadevall i Hernández

Raquel Frigola i Martínez
Elisabet Mullera i Llorens

Cecília  Paino i Lloberas
Enric  Paredes i Baulida
Josep Pont i Berenguer
Rosa Prats i Marimont

Joan Rebollo i Masoliver
Jordi Riera i Gil

Miquel Roura i Vizcaino
Montse Sánchez i Lozano

Miquel  Sitjà i Passols
Cati Verdaguer i Serarols

Efraïm Costa i Rengel
Rosa Moreno i Guillem

Verònica Jiménez i Camarena

jarderiu@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
xcanet@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
rfrigola@aparedes.com
emullera@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
jpont@aparedes.com
rprats@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jriera@aparedes.com
mroura@aparedes.com
msanchez@aparedes.com
msitja@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
rmoreno@aparedes.com
vjimenez@aparedes.com

Recordeu que podeu accedir a la vostre àrea de client

des de la intranet de la nostra web aparedes.com
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