DESGRAVACIONS FISCALS DE LES DONACIONS REALITZADES
A ASSOCIACIONS I FUNDACIONS
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, també, tenint en compte si l’entitat està inscrita, o
no, en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Per tant, hi ha deduccions i incentius d'àmbit estatal i altres d'àmbit autonòmic, i són
compatibles unes amb les altres. A continuació us les exposem breument.

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES
Les persones físiques que hagin fet donacions a associacions o fundacions que estiguin inscrites
al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya tenen dret a una deducció del 15%
de les quantitats donades, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica. Els
donants han de tenir la seva residència habitual a Catalunya. En aquest cas, les persones
jurídiques no tenen dret a aquesta deducció.
A tal efecte, l’entitat que ha rebut la donació us ha de fer arribar el model 993 degudament
omplert. Per la seva banda, l’entitat informarà del vostre donatiu a l’Agència Tributària de
Catalunya a inicis de l’any següent d’haver realitzat el donatiu.

DEDUCCIONS ESTATALS
En aquest cas es diferencia entre les entitats que estan acollides al règim fiscal de mecenatge i
les que no.
Donacions a entitats acollides al règim fiscal de mecenatge Llei 49/2002. 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. Es pot desgravar fins
a un 75% de la quantitat donada en la declaració de renta (i fins a un 40% en persones
jurídiques).
o

Per a persones físiques: el donant es podrà deduir a la quota del seu IRPF un
80% del valor del donatiu dels primers 150€. Per l’import que sobrepassi

o

aquesta quantitat, es podrà deduir 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.
Per a persones jurídiques: 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 del 40%.

Donacions a altres entitats no incloses en l’àmbit de la Llei 49/2002
Les persones físiques que hagin realitzat un donatiu a una entitat no acollida a la llei de
mecenatge, es podran desgravar fins a un 10% de la Base de liquidació de l’IRPF.
Les persones jurídiques que hagin realitzat un donatiu a una entitat no acollida a la llei
de mecenatge no es podran desgravar cap tipus d’import.

EN CAS DE FER UN DONATIU A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DONANT
AMBIENTAL, QUINES DESGRAVACIONS FISCALS S’APLIQUEN?

La plataforma Donant Ambiental és gestionada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura
(XCN). La XCN està registrada al Registra d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat i s’acull al
règim fiscal de mecenatge (donat que és declarada d’utilitat pública).
Per tant, aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin un donatiu a Donant Ambiental,
podran gaudir de les desgravacions en les quals s’acull la XCN, i són les següents:

Persones físiques. Podran aplicar les següents desgravacions
-

Àmbit autonòmic: fins a un 15%
Àmbit estatal: un 80% els primers 150€ i un 35% de l’import que sobrepassi aquests
150€ inicials
Per tant, quan feu el donatiu com a persones físiques, us desgravareu el 80% + 15%
= 95% de l'import donat a través de la declaració de renta (si no sobrepasseu els
150€ individualment). Si feu un donatiu de 150€, a la declaració de renta
recuperareu un 95% d’aquest import, és a dir, recuperareu 142,5€ dels 150€ donats.

Persones jurídiques. Podran aplicar les següents desgravacions
- Àmbit autonòmic. No hi poden aplicar.
- Àmbit estatal: un 35% del valor del donatiu, amb una limitació del 10% de la seva
base impositiva en el seu impost de societats.

La XCN, com a promotora del projecte Donant Ambiental es quedarà un 7.5% del donatiu rebut
en concepte de gestió. La resta del donatiu serà ingressat al projecte escollit.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb nosaltres a
asubirana@xcn.cat o bé trucant al 93 886 61 35

