
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Règim fiscal de les donacions que s‘acullen a la Llei 
49/2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 
 

  
RÈGIM FISCAL VIGENT PER A LES DONACIONS PURES I SIMPLES 
 
 
1. Concepte fiscal 
 

 
D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, els contribuents de l’Impost sobre la renda de les 
persones físiques (persones físiques) i els contribuents de l’Impost de societats (persones 
jurídiques) tenen el dret de deduir de la quota íntegra d’aquests impostos un percentatge de 
l’import dels donatius, les donacions i les aportacions irrevocables, purs i simples que hagin 
realitzat a favor de les entitats acollides al règim fiscal de la llei esmentada. 

Aquest percentatge s’aplicarà, en el cas dels donatius dineraris, sobre el seu import efectiu i, en el 
cas dels donatius o les donacions de béns o de drets, sobre el valor comptable que tinguessin en el 
moment de la transmissió o, si no n’hi hagués, el valor que es determini d‘acord amb les normes 
de l’Impost sobre el patrimoni. 

 
2. Percentatges o tipus de deducció aplicables 
 

L’última reforma tributària, per mitjà de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre 
societats (BOE núm. 288, de 28 de novembre), introdueix modificacions, amb efectes des de l’1 de 
gener de 2015, a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.  

Les novetats afecten el mecenatge i, més concretament, l’increment dels tipus de deducció 
aplicables pels donatius realitzats per les persones físiques i/o jurídiques a les fundacions que 
s’acullin al règim fiscal especial.  

Resumint, les novetats introduïdes, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, són aquestes:  

1. S’incrementa el percentatge de deducció aplicable per les persones físiques a l’IRPF del 
25 al 30 %, si bé transitòriament per al 2015 aquest percentatge s’ha establert en el 
27,5 %. A més, els primers 150 euros per al conjunt de donatius de cada contribuent de 
l’IRPF tenen una deducció del 75 % (del 50 % l‘any 2015). 
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2. Es fomenta la fidelització de les donacions realitzades tant per persones físiques com per 

persones jurídiques: 
 

a. Les persones físiques podran aplicar una deducció del 35 % (en comptes del 30 % 
general) per l’excés dels 150 euros donats, sempre que s’hagin efectuat donatius a 
la mateixa entitat els darrers tres anys (aquest percentatge se situa en el 32,5 % a 
l’exercici 2015). 
 

b. Les donacions fidelitzades durant un mínim de 3 anys, realitzades per persones 
jurídiques, tindran dret a una deducció a l’Impost sobre societats del 40 %, si bé 
l‘any 2015 aquest percentatge es fixa en el 37,5 %.  

 
 

Per tant, després de la reforma esmentada, el règim de les donacions a les fundacions que 
s‘acullen a la Llei 49/2002, com la Fundació ESADE, queda establert de la manera que es resumeix 
als quadres següents, el primer relatiu a les persones físiques (IRPF) i el segon, a les persones 
jurídiques (IS): 

Persones físiques: 

IRPF  Exercici 2014  Exercici 2015  Exercici 2016 i 
següents  

Els primers 150 €  __  50 %  75 %  

La resta 25 %  27,5 %  30 %  

Donacions 
plurianuals (a la 
mateixa entitat 
durant almenys 3 
anys)  

> 150 €  

__  32,5 %  35 %  

Límit de deducció 
de la base 
liquidable  

10 %  10 %  10 %  
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Persones jurídiques: 

IS  Exercici 2014  Exercici 2015  Exercici 2016 i 
següents  

Donacions en 
general  

35 %  35 %  35 %  

Donacions 
plurianuals (a la 
mateixa entitat 
durant almenys 3 
anys)  

__  37,5 %  40 %  

Límit de deducció 
de la base 
liquidable  

10 %  10 %  10 %  
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