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1. Introducció
Aquesta Guia que teniu entre mans és un recurs elaborat gràcies a la col·laboració establerta entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Agència
Tributària de Catalunya en el marc del desplegament del Pla de suport al tercer sector ambiental de
Catalunya.
L’objectiu d’aquesta Guia és donar a conèixer a les entitats ambientals el que és una donació, com
cal gestionar-les i quines són les deduccions associades a certes donacions. La Guia no pretén ser
un recurs exhaustiu sobre els beneficis fiscals de les donacions, però sí esdevenir un primer recurs,
que es posa a disposició de les entitats, per tal de disposar d’un marc simple i clar de la normativa de
donacions i aclarir-ne els aspectes bàsics. En el cas dels aspectes més complexos i que necessiten
una determinada concreció, s’hauran de resoldre consultant de forma més aprofundida la normativa
associada o a través del servei d’assessorament gratuït per a entitats sense ànim de lucre que
ofereix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, en alguns casos, amb l’ajuda d’un gestor
especialitzat.

2.CONTEXT ACTUAL
El tercer sector ambiental de Catalunya està format per les organitzacions de titularitat privada sense
ànim de lucre amb personalitat jurídica inscrites en un registre públic, la missió de les quals està
vinculada a la protecció, la millora ambiental i la sostenibilitat.
Tenint en compte tot el sector, un 87% de les organitzacions ambientals catalanes tenen com a forma
jurídica l’associació, mentre que un 13% són fundacions.
Pel qu fa als àmbits d’actuació prioritaris de les entitats ambientals catalanes, les més nombroses
són les entitats de conservació de la natura i custòdia del territori, que representen un 30% del
total, seguides per les entitats d’educació ambiental i entitats ecologistes i les entitats de defensa i
reivindicació, les quals representen un 27% del total cadascuna. Les entitats de tecnologia i serveis
representen un 8% del total.
Les xifres i les estimacions globals que disposem del tercer sector ambiental català corresponen a l’any
2013 i són les següents:
Entitats

220

Persones voluntàries

5.522

Persones sòcies

24.855

Persones remunerades

356*

Hores de voluntariat

79.976**

Volum econòmic

19.275.884,34***

* S’han considerat persones remunerades a totes aquelles
que estan contractades per l’entitat i també les persones
col·laboradores estables autònomes.
** La mitjana d’hores per persona voluntària és de 16 hores/any.
*** 0,0093% del PIB català.
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Les entitats del tercer sector ambiental estan distribuïdes arreu de tot el territori català. Pel factor
de capitalitat, un 52% de les entitats tenen la seva seu a la província de Barcelona però cal separar
aquest fet de l’abast territorial de la seva actuació, ja que sovint són diferents.
Pel que fa a l’àmbit geogràfic d’actuació de les entitats, és a dir, on desenvolupen les activitats, un
73% de les entitats actua a Catalunya, un 12% de les organitzacions porten a terme projectes en
l’àmbit internacional i un 8% té un àmbit d’actuació estatal.
En relació amb les donacions a entitats del Registre de Medi Ambient i Sostenibilitat, a continuació
s’indiquen les dades de donants, entitats receptores i imports dels darrers cinc anys:

Nombre

Import total

Any tributari

Entitats receptores
de donacions

Persones
donants

Bases de la
deducció (a)

Deduccions (b)

2010

19

1.764

147.014,66 €

22.052,26 €

2011

19

1.943

122.375,52 €

18.356,00 €

2012

19

2.237

157.888,09 €

23.683,26 €

2013

27

2.586

250.174,22 €

58.037,37 €

2014

27

2.590

172.405,64 €

25.860,84 €

(a) Bases de la deducció = import donat
(b) Deduccions = import que les persones contribuents es deduiran (en general el 15% de l’import donat; Llei 16/2008)
Font: Agència Tributària de Catalunya, novembre 2015
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3. QUè és una donació?
La donació és un acte mitjançant el qual una persona (el donant) disposa de manera lliure
i gratuïtament, sense cap contraprestació, d’un bé o diners a favor d’un altre (el donatari), que
l’adquireix si l’accepta.
Amb caràcter general, les donacions són irrevocables a partir del moment en el qual els donants
tenen coneixement de l’acceptació dels donataris o, en el cas de donació verbal de béns mobles,
des del moment del lliurament del bé.
Si un cop feta la donació es descobrís que hi ha vicis ocults sobre el béns donats, el donant no en
serà responsable del seu sanejament, llevat que la donació s’hagués fet coneixent aquest defecte o
vici de manera expressa. En aquest cas, el donant estaria obligat a indemnitzar pels perjudicis soferts
al donatari que, de bona fe, va acceptar el bé.
Per poder fer una donació, la normativa legal exigeix que el donant tingui una determinada capacitat
d’obrar.
Les persones físiques han de tenir un mínim de discerniment per poder fer una donació, és a dir, han
de tenir prou capacitat per entendre l’acte de l’atorgament.
En el cas de les persones jurídiques (les societats mercantils o entitats sense ànim de lucre, entre
altres), en tenir capacitat jurídica pròpia, ja se’ls reconeix d’entrada, amb caràcter general, la capacitat
per fer i rebre donacions. Aquesta capacitat pot estar limitada per determinades circumstàncies com,
per exemple, haver estat declarat en concurs de creditors, o bé, entre altres circumstàncies, que les
normes de constitució de la persona jurídica en qüestió hagin limitat aquesta facultat. Per tant, no
necessiten cap requisit previ per poder fer un donatiu.
La normativa més rellevant pel que fa als possibles avantatges fiscals que tenen els donants és la
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats no lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge, tot i que hi ha altres normes que poden tenir també transcendència en aquest
aspecte. Aquestes normes figuren relacionades en l’annex 2 d’aquesta Guia.

4. QUINS TIPUS DE DONACIONS EXISTEIXEN?
Les donacions poden ser:
> Dineràries

Quan es fan en diners o altres actius equivalents (talons, xecs, transferències, etc.)
> En espècie

Quan l’objecte de la donació és un objecte o un dret.
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5. COM ES VALOREN LES DONACIONS?
La valoració de les donacions es determina segons el que estableix l’article 18 de la Llei 49/2002,
en funció de la seva naturalesa:
> Donacions dineràries:
Quan es fan en diners o altres actius equivalents (talons, xecs, transferències, etc.), el valor és
l’import nominal del donatiu.
> Donacions en espècie:
> De béns o drets
La valoració serà el valor comptable que tinguin en el moment de la transmissió (valor de
compra menys l’amortització acumulada i altres càrregues que pugui tenir l’element). En
cas que no es pugui determinar aquest valor comptable, s’aplicarà el valor que es pugui
determinar conforme a les normes de l’impost sobre el patrimoni.
> En drets reals d’usdefruit sobre immobles
La valoració serà l’import que surti d’aplicar, en cadascun dels períodes de durada de
l’usdefruit, el 2% al valor cadastral, determinat proporcionalment segons el nombre de dies
que correspongui en cada període impositiu.
> En drets reals d’usdefruit sobre valors (inversions financeres)
La valoració serà l’import anual dels dividends o interessos percebuts per l’entitat donatària
en cadascun dels períodes impositius de durada de l’usdefruit.
> En drets reals d’usdefruit sobre altres béns i drets
La valoració serà l’import anual resultant d’aplicar l’interès legal dels diners de cada exercici
al valor de l’usdefruit determinat en el moment de la seva constitució, d’acord amb les
normes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
> D’obres d’art de qualitat garantida i dels béns que formen part del patrimoni històric
espanyol
La valoració establerta legalment per la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació,
entitat que també valorarà la suficiència de la qualitat de l’obra.

En qualsevol dels casos, el límit del valor màxim serà el valor normal en el mercat del bé o dret
transmès en el moment de la seva transmissió.
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6. Què no es considera donació a efectes fiscals?
(donació de temps, voluntariat, donació de serveis, etc.)
Poden ser objecte de donació un o diversos béns, sempre que siguin certs i determinats, és a
dir, quedaria exclosa la donació de béns futurs (aquells béns que el donant no pot disposar en el
moment de fer la donació).
La Llei 49/2002 no estableix tot el que no està previst com a donatiu a l’efecte de deducció, únicament
fa esment del que regula la normativa. Aquests casos són:
> Donatius dineraris, de béns o de drets.
> Quotes d’afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre cap tipus de
contraprestació.
> Constitució d’usdefruits pels quals no es rebi cap contraprestació.
> Donatius de béns que formin part del patrimoni històric espanyol.
> Donatius de béns culturals de qualitat garantida.

En conseqüència, no queden compresos dins dels donatius previstos als efectes fiscals:
> La valoració del treball realitzat pels voluntaris.
> Les prestacions de serveis rebudes de forma gratuïta per les entitats ambientals.
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7. Operativa de la donació des del punt de vista de l’entitat
El procediment d’acceptació de la donació varia en funció de la naturalesa dels béns donats:
> Donacions dineràries
No hi ha una regulació específica atès que els diners es consideren béns mobles i els serien
aplicables les mateixes regles que aquests béns, però s’entén que es produeix en el moment que
es lliuren els diners, tant en efectiu com utilitzant algun mitjà bancari (transferència, xec, etc.).

L’entitat haurà d’emetre un certificat que acrediti la donació (vegeu l’apartat 9).
> Donacions en espècie
> Béns immobles (terrenys, edificis...)
Cal que els donants facin i els donataris acceptin la donació mitjançant escriptura pública.
> De béns mobles
Es pot acceptar per escrit o de forma verbal, però en aquest darrer cas es considera vàlida
només si en el mateix moment de l’acceptació es lliura el bé objecte de la donació.

En el cas de les donacions dineràries i de béns mobles, hi ha una excepció quan la donació es fa
amb motiu d’una captació pública de fons amb caràcter benèfic. En aquest supòsit, el lliurament del
donatiu compromès està permès que es pugui fer en un moment posterior.

8. Les deduccions per donacions
La normativa fiscal vigent afavoreix el fet de realitzar donatius i de col·laborar amb les entitats no
lucratives, incentivant les aportacions de persones físiques i d’empreses en l’assoliment de finalitats
d’interès general, entre les quals les entitats no lucratives que desenvolupen activitats de protecció i
millora del medi ambient.
Els percentatges i condicions de les deduccions s’estableixen tenint en compte si el donant és
persona física o jurídica, i també si l’entitat reuneix els requisits per poder optar al règim fiscal del
mecenatge, regulat en la Llei 49/2002 i, en cas afirmatiu, si ha optat o no atès que es tracta d’un
règim voluntari. I, també, tenint en compte si l’entitat està inscrita, o no, en el Registre d’Entitats de
Medi Ambient i Sostenibilitat.
Les associacions només poden optar al règim fiscal del mecenatge en cas que tinguin la condició
d’estar declarades d’utilitat pública, i les fundacions ho poden fer en tots els casos. Tant les
associacions declarades d’utilitat pública com les fundacions hauran de complir amb les condicions
establertes en l’article 3 de la Llei 49/2002 per poder accedir a algun dels beneficis fiscals previstos
en aquest règim.
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Associacions declarades
d’utilitat pública i fundacions
Ha optat pel règim fiscal
del mecenatge?

NO

SÍ

Podran gaudir dels
beneficis fiscals de la
Llei 35/2006 de l’IRPF

Podran gaudir dels
beneficis fiscals de la
Llei 49/2002

Donen dret de deducció
a persones físiques

Donen dret de deducció
tant a persones físiques
com a jurídiques

L’opció d’acollir-se al règim fiscal del mecenatge s’ha de formalitzar mitjançant la presentació a
l’Administració de l’Agència Tributària d’una declaració censal (model 036). Aquesta opció té
efectes a partir de la data d’inici de l’exercici en el qual es fa aquest tràmit i finalitza quan es fa la
renúncia voluntària, sempre que l’entitat mantingui les condicions esmentades de l’article 3 de la Llei.
Malgrat que s’obtenen determinats incentius fiscals per als seus donants, cal fer esment que el fet
d’optar per aquest règim fiscal també comporta determinades obligacions per a les entitats que ho
fan. En cal remarcar tres:
Rendició de comptes anuals als respectius organismes de control (Registre d’associacions o
Protectorat de fundacions)
Obligació de presentar en tots els casos, de la declaració per l’impost de societats
Obligació de confeccionar i presentar a l’Agència Tributària una memòria econòmica amb les
informacions que es detallen en l’article 3 del Reglament que desenvolupa aquesta Llei, el Decret
1270/2003.
A més, les entitats ambientals poden beneficiar als donants que siguin residents a Catalunya amb una
altra deducció complementària en cas que estiguin inscrites en el Registre d’Entitats de Medi Ambient
i Sostenibilitat. Aquesta deducció és només per a persones físiques i afecta al tram autonòmic de la
quota de l’IRPF.
El Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat es va crear mitjançant el Decret 401/2004
amb la finalitat de regular i facilitar el procediment a través del qual el tercer sector ambiental rebi
informació i participi en l’elaboració dels plans i programes de medi ambient i sostenibilitat i en les
activitats que organitza el Departament de Territori i Sostenibilitat.
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En aquest Registre es poden inscriure les organitzacions no governamentals i les entitats privades
sense finalitat de lucre que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre administratiu
corresponent i que tinguin entre les seves finalitats estatutàries, amb caràcter preferent, l’impuls i la
defensa de la sostenibilitat ambiental, la conservació dels recursos naturals, els treballs i la recerca
en l’àmbit de l’ecologia, o, en general, la protecció del medi ambient (informació dels tràmits per a
la inscripció al Registre).

Entitat ambiental
Està inscrita en el Registre d’Entitats
de Medi Ambient i Sostenibilitat?

NO

SÍ

Podran gaudir dels
beneficis fiscals de la Llei
16/2008, de mesures
fiscals i financeres
Donen dret de deducció
a persones físiques

Per tant, les entitats ambientals poden proporcionar als seus donants beneficis fiscals si estan en
alguna de les situacions següents:
> Associacions declarades d’utilitat pública i fundacions que compleixen els requisits de l’article 3 de
la Llei 49/2002 i han optat pel règim fiscal del mecenatge.
> Associacions declarades d’utilitat pública i fundacions que no han optat pel règim fiscal del
mecenatge.
> Entitats ambientals inscrites en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat (aquest
benefici és compatible amb els dos anteriors).

Cadascuna d’aquestes tres situacions dóna dret a uns beneficis fiscals determinats que es detallen
a continuació i que estan resumits en l’annex 1.
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8.1 Donacions a associacions declarades d’utilitat pública i
fundacions ambientals que compleixin amb les condicions i
hagin optat pel règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002)
8.1.1 En el cas que el donant sigui una persona física
El donant es podrà deduir a la quota del seu IRPF un 50% del valor del donatiu dels primers
150 €. Per l’import que sobrepassi aquesta quantitat, es podrà deduir un 27’5%.
Si el donant ha efectuat altres donacions a l’entitat del mateix import o per un import superior en
els dos anys anteriors al de la donació, el percentatge de deducció de l’import que sobrepassi els
150 € serà d’un 32’50%.
A partir de l’exercici 2016, el donant es podrà deduir a la quota del seu IRPF un 75% del
valor del donatiu dels primers 150€. Per l’import que sobrepassi aquesta quantitat, es podrà
deduir un 30%.

Si el donant ha efectuat a l’entitat altres donacions del mateix import o per un import superior en
els dos anys anteriors al de la donació, el percentatge de deducció de l’import que sobrepassi els
150 € serà d’un 35%.
En qualsevol dels casos, hi ha una limitació del 10% de la base liquidable de l’IRPF del donant, sense
possibilitat que si es sobrepassa aquest límit, la deducció pugui ser aplicada en els anys següents.

8.1.2. En el cas que el donant sigui una persona jurídica
La persona jurídica es pot deduir un 35% del valor del donatiu, amb una limitació del 10% de
la seva base impositiva en el seu impost de societats.
En cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l’excés pendent es
podrà compensar en els 10 exercicis posteriors a l’anys en què es produeixi la donació.
Si l’entitat donant ha efectuat altres donacions a l’entitat del mateix import o per un import
superior en els dos anys anteriors al de la donació, el percentatge de deducció serà d’un
37’5% per a l’exercici 2015, i del 40% a partir de 2016.

8.1.3. Conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general
Per a les entitats acollides al règim fiscal de la Llei 49/2002, s’estableix una altra possibilitat de
col·laboració com és el Conveni de col·laboració empresarial.
D’acord amb l’article 25 de la Llei 49/2002, s’entén per Conveni de col·laboració empresarial
en activitats d’interès general aquell conveni pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a
canvi d’un ajut econòmic per dur a terme les activitats previstes en compliment de l’objecte o
la finalitat de l’entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació
de l’empresa col·laboradora a l’activitat esmentada. En aquests convenis, la difusió de la
participació del col·laborador no constitueix cap prestació de serveis (no és un contracte de
publicitat) i, per tant, no està subjecta a IVA.
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Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses deduïbles
en la seva totalitat, sense limitació, en la determinació de la base de l’impost de societats de
l’empresa col·laboradora, però no obtindran cap altre tipus de deducció, ja que aquest tipus
d’incentiu fiscal és excloent.

8.1.4. Deduccions per donacions a programes de suport a esdeveniments d’interès
públic excepcional i/o a activitats prioritàries de mecenatge
La Llei 49/2002 també regula deduccions addicionals fins arribar als màxims establerts per
aquells donatius efectuats a favor de programes de suport a esdeveniments d’excepcional
interès públic que es determinin legalment.
A banda d’aquests programes, hi haurà fins a un màxim d’un 5% addicional de deducció en
el cas que l’entitat rebi donatius per dedicar a les activitats prioritàries de mecenatge que es
determinin anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

8.2 Donacions a associacions declarades d’utilitat pública i
fundacions ambientals que no hagin exercit l’opció pel règim
fiscal del mecenatge (Llei 49/2002)
8.2.1. En el cas que el donant sigui una persona física
Es pot deduir un 10% del valor del donatiu, a la quota de l’IRPF del donant, amb una limitació
del 10% de la seva base liquidable sense possibilitat que, si es sobrepassa aquest límit, la
deducció pugui ser aplicada en els anys següents.

8.2.2. En el cas que el donant sigui una persona jurídica
No té dret a cap deducció.

8.3 Donacions a entitats incloses en el Registre d’Entitats de
Medi Ambient i Sostenibilitat
8.3.1. En el cas que el donant sigui una persona física
Segons figura en l’article 34 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres, els donants tenen
dret a aplicar una deducció al seu IRPF per donatius a favor de fundacions o associacions que
figurin en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del 15% de les quantitats donades.
La persona ha de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l’import de la deducció té com
a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica del seu IRPF.
Aquesta deducció és compatible amb els beneficis explicats en els apartats 8.1 i 8.2 d’aquest document.

8.3.2. En el cas que el donant sigui una persona jurídica
No té dret a cap deducció.
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9. Com han d’acreditar les entitats les donacions rebudes?
Com a requisits generals, per poder tenir dret a practicar les deduccions indicades en els apartats
anteriors, caldrà que el donatari acrediti l’efectivitat de la donació realitzada i que faci la corresponent
comunicació de les donacions rebudes a les agències tributàries estatal i catalana.

9.1 Com s’acredita la donació rebuda al donant?
9.1.1. Donacions efectuades a entitats que hagin optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002
(apartat 8.1.)
Les entitats acollides al règim fiscal del mecenatge han d’acreditar les donacions mitjançant
una certificació, que ha de complir uns determinats requisits establerts en l’article 6.1 del
Reial decret 1270/2003 i que són:
> DNI i/o NIF i dades d’identificació personal del donant i de l’entitat donatària.
> Menció expressa de que l’entitat donatària està inclosa en les regulades a la Llei 49/2002.
> Data i import del donatiu quan sigui dinerari o valoració del bé/ dret quan el donatiu sigui en
espècie.
> Destinació que l’entitat donatària donarà a l’objecte donat en el compliment de la seva
finalitat específica.
> Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, sense perjudici del que s’estableix
en les normes imperatives civils que regulen la revocació de donacions.
> En el cas dels donatius en espècie, cal adjuntar el document públic o altre document autèntic
que acrediti el lliurament efectiu del bé donat (escriptura en el cas dels béns immobles, i
qualsevol altre document generalment admès en dret com a prova, en el cas dels béns
mobles).

El certificat no s’ha de fer en cap format especial, però han de constar totes les dades
esmentades.

9.1.2. Donacions efectuades a entitats que no estiguin dins del règim fiscal de la Llei
49/2002 o a entitats del Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat
(apartats 8.2 i 8.3)
Serà suficient que l’entitat emeti un certificat en què figurin les dades esmentades en l’apartat
anterior, però sense fer cap menció a la Llei 49/2002.
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9.2 Com es comunica la donació rebuda davant l’Agència Tributària?
9.2.1. Donacions que donen dret a deduccions estatals (ap. 8.1 i 8.2)
Les associacions declarades d’utilitat pública i fundacions que rebin donacions que donin
dret de deducció hauran de trametre a l’Agència Tributària durant el mes de gener de l’any
següent en què s’hagi produït la donació, una relació de les persones físiques o jurídiques
que han fet donatius durant aquell any, amb la indicació de les dades fiscals i la província
de residència del donant, les quantitats donades per cadascuna d’aquestes persones i la
indicació expressa si la donació ha estat en efectiu o en espècie. Aquesta relació es presenta
mitjançant el model 182.
Les entitats que hagin subscrit convenis de col·laboració empresarial (apartat 6.1.3.) no els
declararan en el model 182, sinó que la informació pel que fa a aquests convenis s’ha d’incloure
a la memòria econòmica que l’entitat beneficiària ha de presentar a Hisenda durant el mes de
juliol de l’any següent, regulada en l’article 3 del Reial decret 1270/2003.

9.2.2. Donacions que donen dret a deduccions d’àmbit català (ap. 8.3)
Pel que fa a les deduccions d’àmbit català, les entitats inscrites en el Registre d’Entitats de
Medi Ambient i Sostenibilitat que rebin donatius procedents de persones físiques hauran de
comunicar les dades de les persones donants i les quantitats donades a l’Agència Tributària
de Catalunya.
Caldrà emplenar el formulari proporcionat per l’Agència, seguint les instruccions que consten
en el document en format Excel que es pot descarregar de la seva web, guardar-lo en un
CD o en una memòria USB i presentar-lo entre els dies 1 i 20 de gener acompanyat d’un
escrit adreçat a la directora de l’Agència Tributària de Catalunya, al Registre de la Delegació
Territorial de l’Agència que correspongui a l’entitat donatària.
En el moment actual, aquest tràmit només es pot fer de forma presencial, o per correu postal.

Imatge del formulari en Excel que s’ha de presentar a l’Agència Tributària de Catalunya
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Entitats ambientals
inscrites al Registre
d’Entitats de Medi
Ambient i Sostenibilitat

Fundacions i
Associacions
Declarades d’Utilitat
Pública NO acollides al
règim del mecenatge
de la Llei 49/2002

Fundacions o
Associacions
Declarades d’Utilitat
Pública acollides al
règim del mecenatge
de la Llei 49/2002

TIPUS ENTITAT

Persona jurídica

Donatiu
qualsevol

qualsevol

Persona física,
residència a Catalunya

qualsevol

qualsevol

cap

15,0 %

cap

10,0 %

_

40,0 %

qualsevol +2 anys de
continuitat

37,5 %

qualsevol +2 anys de
continuitat
35,0 %

35,0 %

qualsevol

qualsevol

35,0 %

resta per sobre 150 € i
+2 anys de continuitat

30,0 %

32,5 %

resta per sobre 150 € i
+2 anys de continuitat

resta per sobre 150 €

27,5 %

resta per sobre 150 €

75,0 %

50,0 %

fins a 150 €

fins a 150 €

%DESGRAVACIÓ

IMPORT

qualsevol

Donatiu

Conveni col·labo, empr.

Donatiu

TIPUS APORTACIÓ

Persona jurídica

Persona física

Persona jurídica

Persona física

TIPUS DONANT

cap

en vigor

cap

en vigor

_

a partir de 2016

2015

a partir de 2016

2015

ANY

_

5 % Base liquidació
IRPF

_

10 % Base liquidació
IRPF

Despesa deduïble en IS

10% Base impositiva IS,
resta fins 10 anys

10 % Base liquidació
IRPF

LÍMIT
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ANNEX 1. TAULA RESUM DE DONACIONS
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ANNEX 2. LEGISLACIó RELACIONADA
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius
fiscals al mecenatge (BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2002).
Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
Decret llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l’impost
sobre el patrimoni.
Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni,
amb caràcter temporal.
Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni.
Reial decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i les condicions
de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l’aplicació de
les exempcions corresponents en l’impost sobre el patrimoni.
Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses
de béns immobles
Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Decret 401/2004, de 5 d’octubre, pel qual es regula la participació de les organitzacions no
governamentals i altres entitats sense ànim de lucre vinculades a l’ecologia i a la protecció del
medi ambient en les activitats i programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
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Fes-te donant ambiental!

www.donantambiental.cat
#josócdonantambiental

Amb la col·laboració de

