
INFORMACIÓ SOBRE DEDUCCIONS FISCALS 

Segons la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, les desgravacions fiscals són les següents: 
 
· PER A PERSONES FÍSIQUES: 
 
- Els primers 150 € de la donació, desgraven el 80% 

- Tot el que sobrepassi de 150 €, desgrava un 35% si el donatiu no és recurrent i un 40% si és  
recurrent (té aquesta condició quan, el mateix donant, durant dos anys ha fet una donació igual 
o superior a la de l’any immediatament anterior. Per exemple: si al 2022 dóna 200 €, al 2023 
dóna 200 € i al 2024 dóna 220  és recurrent; en canvi, si havent fet les mateixes donacions de 
l’exemple en els anys previs al 2024 dona 180 €, no és recurrent).


TAULA RESUM DELS PERCENTATGES DE DEDUCCIÓ:  

 
· PER A PERSONES JURÍDIQUES (empreses i altres formes societàries): 
 
- Si el donatiu no és recurrent: 35% 
- Si és recurrent, en les mateixes condicions que per a les persones físiques: 40% 
 
Aquest règim fiscal dona una altra possibilitat per tal de rebre finançament empresarial. Es tracta 
del Conveni de Patrocini i Col·laboració empresarial. 
 
En aquesta eina es fa un contracte amb el patrocinador, on aquest es compromet a aportar 
quelcom (diners, serveis...) a canvi que AFATRAC difongui la seva participació en un acte, 
projecte, etc.  
 
El patrocinador pot comptabilitzar l’import de la donació com a despesa desgravable en el seu 
impost de societats (els donatius no ho són) però no dona cap altre dret de deducció, és a dir, 
no tindria el 35% de deducció d’una donació pura i simple i sense cap contraprestació. 
 
Podeu trobar més informació detallada d’aquesta possibilitat en aquest enllaç: https://xarxanet.org/
economic/recursos/convenis-de-collaboracio-empresarial-en-activitats-dinteres-general-vs-contractes

DONACIÓ DEDUCCIÓ COST REAL
60 48 12
100 80 20
120 96 24
150 120 30
200 137,5 62,5
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