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“Us expliquem com gestionar les
donacions a nivell econòmic i fiscal
i els passos que cal seguir per donar
d’alta un sistema de PayPal. També
us detallem el funcionament de les
plataformes de Crowdfunding.”
Un dels grans reptes de les entitats és la recerca de
finançament per a poder dur a terme els seus projectes.
Aquest finançament es pot obtenir a través de subvencions,
premis, quotes, convenis amb altres entitats o empreses o
també mitjançant donacions, ja vinguin dels propis socis i
sòcies o de persones externes a l’entitat.

mobles, des del moment del lliurament del bé.
Poden ser donants tots aquells que tenen capacitat
suficient per contractar i poden disposar dels seus béns.
Pel que fa a la capacitat per ser donatari, la llei estableix
que podran acceptar una donació totes aquelles persones
que no estiguin especialment incapacitats per llei.

Per tal de facilitar al màxim els tràmits de difusió de la
campanya de recollida, tan per qui fa la donació com
per qui la rep, existeixen serveis que ja estan dissenyats
expressament amb aquesta finalitat.

Les donacions poden ser:

Aquest és el cas, per exemple, del sistema PayPal o de les
plataformes de Crowdfunding, que permeten ambdós fer
donacions a través d’Internet, creant un compte perquè els
usuaris del web puguin fer donatius a través de pocs clicks.
A continuació us detallem què és considerat donacions,
com es gestionen a nivell econòmic i fiscal i s’explicarà
quins passos cal seguir per a donar d’alta un sistema de
donacions a través del servei de PayPal i seguidament
es tractarà el funcionament de les plataformes de
Crowdfunding.

· 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.
* Destacar que les quotes d’afiliació a les associacions que
no es corresponguin amb el dret a percebre cap tipus de
contraprestació no es consideren donacions.

2. Com es gestionen a nivell econòmic i fiscal
les donacions a les entitats?

1. Què es consideren donacions a les
entitats?

En el cas de les associacions i fundacions, els efectes que
suposa rebre una donació per part d’una persona física
o jurídica constitueixen una important via de captació de
recursos econòmics per què l’entitat pugui dur a terme i
finançar el seu objecte fundacional.

La donació és un acte mitjançant el qual una persona (la
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

A més, pe les persones donants també suposa un incentiu
fiscal important. 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.
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Del que es tracta la llei és que el fet d’acollir-se a aquest
règim fiscal especial és voluntari, de manera que el poden
aplicar les entitats que compleixin determinats requisits, hi
optin i comuniquin l’opció al Ministeri d’Hisenda.
La justificació d’aquests requisits obeeix a la intenció
d’assegurar la destinació de les rendes que obtinguin
les entitats, i que aquestes rendes obtingudes estiguin
destinades a activitats d’interès general.
Vegeu els requisits per a acollir-se a aquest règim fiscal del
mecenatge a la llei.
Aleshores, els beneficis fiscals que poden obtenir les
persones donants (siguin físiques com jurídiques) depèn de
si l’entitat està acollida o no al règim fiscal del mecenatge,
com es veu seguidament:
2.1 Si l’entitat està acollida 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).
· 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.
· 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.
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.
Aquestes entitats també 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, la
declaració informativa de donacions.
2.2 Si l’entitat no està acollida a la llei del mecenatge
· 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.
· En el cas que el donant sigui una persona jurídica: No té
dret a cap deducció:
És per això que les associacions que no s’acullen a la llei,
acaben tendint a sol·licitar donacions per part de persones
físiques, sobretot a través de la web o de Crowdfunding.
En el cas de les associacions que no s’acullin al règim
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fiscal del mecenatge serà suficient que l’entitat emeti un
certificat que acrediti les donacions de persones físiques,
mitjançant una certificació, que ha de complir els mateixos
requisits que per les que estan acollides a la llei (com s’ha
presentat anteriorment), però sense fer cap menció a la Llei
49/2002.

3. Donacions a través del web
3.1 El cost d’utilització del servei
PayPal és una plataforma que intercedeix entre el donant
i l’entitat receptora de la donació, de tal manera que no
cobra els diners del donant sinó que només guarda les
dades i interactua amb l’entitat quan aquesta vol retirar els
imports corresponents a les donacions.
El cost d’utilització d’aquest servei per a fer donacions
és gratuït, excepte si es tracta d’una donació a nivell
internacional o bé es realitza a través d’una targeta de
crèdit o de dèbit.
Així doncs, en cas que la donació es realitzi a través d’un
compte bancari i a nivell nacional, el servei no tindrà cap
cost.
A nivell d’implicacions legals, cal tenir en compte que les
donacions a través del web s’han de declarar a Hisenda
com qualsevol altra donació mitjançant les declaracions
anuals dels ingressos rebuts. En cas que es tracti d’una
entitat declarada d’utilitat pública, aquesta declaració es
pot fer mitjançant la presentació a hisenda del formulari
model 182.
3.2 Com crear un compte de PayPal

de PayPal. Aquest botó el podreu personalitzar per a oferir
la imatge i el missatge que més us convingui, seguint
les opcions que trobareu a l’apartat de “crear un botó de
pagament”.
Hi ha moltes variables que podem configurar segons ens
convingui com, per exemple, establir l’import de contribució.
En aquest cas, podem escollir entre que els donants paguin
l’import que ells creguin convenient, o bé que els donants
contribueixin amb un import fix.
Per a fer totes aquestes gestions de donacions, cal que aneu
a l’apartat de “Serveis per a venedors” del web de PayPal:
a sota, a la selecció “Pagament estàndard de PayPal”, hi
ha l’enllaç per a crear i personalitzar el botó de donacions.
Per a poder cobrar els diners de les donacions, primer
caldrà vincular un compte bancari amb el vostre compte de
PayPal. Aquesta opció es fa des del menú “El meu compte”.
És des d’aquest apartat, també, des d’on podrem sol·licitar
la retirada d’aquests diners, amb l’opció “retirar”.
Un cop seleccionades totes les opcions de personalització,
ja podeu clicar al botó de crear la icona de donació i,
automàticament, us apareixerà una pantalla amb tot el codi
HTML que haureu d’inserir al vostre web.
3.3 Com es fan les donacions?
Un cop creada l’opció de donacions, els visitants del web
podran fer donatius a la vostra entitat amb molta facilitat.
Per a fer-ho, simplement hauran de clicar el botó que heu
inserit al web i especificar l’import que volen donar (si és
que l’heu deixat al seu criteri). Un cop fet això caldrà que
introdueixin les seves dades per tal de poder efectuar la
donació.

Per a utilitzar aquest servei, cal que primer us registreu a
través del web de PayPal per a entitats sense ànim de lucre:
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/non-profit

4. Donacions a través de Crowdfunding

En cas d’utilitzar aquest servei per a rebre donacions,
haureu de fer el registre com si l’associació es tractés
d’una empresa, tot especificant que sou una organització
sense ànim de lucre.

Existeixen diverses opcions per a fer difusió dels nostres
projectes, per tal d’arribar a possibles donants. D’aquesta
manera, les persones interessades no cal que entrin a
la web de la nostra entitat per poder fer una aportació
econòmica, sinó que poden descobrir el nostre projecte
mitjançant altres vies que ofereixen directament la opció
de participar en el seu finançament (moltes d’elles també
utilitzen el sistema de pagament de Pay Pal).

Mitjançant aquest registre, se us facilitarà un codi d’accés,
que haureu d’utilitzar per a completar el procés, tot
introduint-lo al correu electrònic que PayPal us farà arribar
a l’adreça electrònica que hagueu deixat de contacte. Un
cop realitzat el registre, ja podeu configurar el sistema de
donacions per al web de la vostra entitat.
Per a fer efectiva la creació d’un compte és recomanable
disposar d’un web propi de l’associació ja que, visualment,
el compte quedarà representat al web de la vostra entitat
mitjançant un botó que us proporcionarà la mateixa pàgina

4.1 Funcionament de les plataformes Crowdfunding

Aquests webs o plataformes virtuals faciliten el que
s’anomena “crowdfounding” o dit d’una altra manera, el
finançament col·lectiu a través de les microdonacions.
Quan volguem engegar una campanya per a la captació
de fons, cal que ens plantegem exactament on destinarem
aquests diners i, sobretot, si aquest finançament va dirigit
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a la realització d’un projecte concret o al suport econòmic
de l’associació a nivell de funcionament ordinari, ja que a
l’hora de descriure la proposta l’haurem de definir amb el
màxim de detall.
Per conèixer exemples de plataformes de crowdfunding,
us recomanem que llegiu la Fitxa temàtica núm - 42 sobre
Plataformes de Crowdfunding del Centre de Recursos per
Associacions juvenils.

Aquest document té una finalitat merament divulgativa en
relació a determinats aspectes de la normativa espanyola en
relació a les donacions.
En aquest sentit, el present document comprèn informació
i comentaris de caràcter general i no constitueixen un
assessorament jurídic de cap tipus.
El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o
revisió del seu contingut ni de la exactitud, veracitat o
correcció de la informació compresa.
Recordeu que des del Centre de Recursos per a les
Associacions Juvenils de Barcelona podeu demanar una
assessoria legal, fiscal, comptable totalment gratuïta.
Cal sol·licitar hora prèvia omplint el formulari o trucant al
93 265 52 17.
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