A continuació us presentem un Certificat que acrediti les donacions a entitats
no acollides a la llei de mecenatge,
que són en la seva majoria les entitats juvenils.
Algunes consideracions
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats no
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge1 estableix un règim supletori al
general per a determinades entitats no lucratives, que a través del Model 036
(Vegeu Fitxa temàtica núm. 65 – Model 036) es vulguin acollir als beneficis
de la llei, sempre i quan compleixin els requisits.
Entitats acollides a la llei
El nombre d’entitats que es poden acollir a la llei és limitat, ja que només
s’habilita aquesta possibilitat a les entitats que treballen pel que s’anomena
l’interès general o bé comú, i a més el tenen reconegut com són:
• Les fundacions
• Les associacions declarades d'utilitat pública
• Les ONGDs (organitzacions no governamentals de desenvolupament)2
Aquestes tindran una sèrie de beneficis, entre els quals una major deducció en
les donacions realitzades per part de persones físiques i jurídiques.
Vegeu Fitxa temàtica núm. 35 – Donacions a les entitats juvenils.
Entitats no acollides a la llei
Les entitats que no es puguin acollir per definició o per opció al règim
fiscal del mecenatge, que són les que ens ocupa aquesta plantilla, i la
majoria de les entitats juvenils, ja que en la seva majoria no estan
declarades d’utilitat pública, tenen la possibilitat de generar un certificat de la
1

que va ser desenvolupada reglamentàriament pel 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 finalitats no lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge,
2 A les que es refereix la Llei 23/1998 de 7 de juliol de Cooperació Internacional al Desenvolupament
sempre i quan tinguin alguna de les formes jurídiques esmentades amb anterioritat.

donació que comporta una deducció en la declaració de la renta de la persona
donant.
Aquesta acreditació només serveix per les donacions realitzades per les
persones físiques, com s'explica detalladament:
•

Si la persona donant és una persona física, pot presentar el certificat
emès per l'entitat en la seva declaració de la renta, donant-li dret a
deduir un 10% del valor del donatiu, a la quota de l’IRPF del donant.
Aquesta deducció té 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, un límit al qui només haurà d'estar
atenta la persona física.

•

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 de mecenatge,
acaben tendint a sol·licitar donacions per part de persones físiques i no de les
jurídiques, ja que d'aquesta manera poden publicitar entre les persones
físiques la deducció que tindran en la declaració de la renta si fan un donatiu a
l'entitat, a diferència de les empreses que no n'obtindran cap.
Aquestes donacions habitualment es promocionen a través de la web o a
través de Crowdfunding (vegeu Fitxa temàtica núm. 42 – Crowdfunding).
Aquesta acreditació es fa mitjançant una certificació, que ha de complir uns
determinats requisits establerts en l’article 6.1 del Reial decret 1270/2003 que
s'expliquen seguidament.
En quan a presentació de totes les donacions de l'entitat, les entitats que no
s'acullen a la llei de mecenatge, serà suficient que l’entitat emeti aquest
certificat que acrediti les donacions de persones físiques, sense haver de
presentar cap model a l'Agència Tributària.

Elements imprescindibles:
La certificació de donacions per a persones físiques ha de complir uns
determinats requisits establerts en l’article 6.1 del Reial decret 1270/2003:
•

DNI i/o NIF i dades d’identificació personal del donant i de l’entitat
donatària.

•

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.

Dades d’identificació de l’entitat donatària:
_______________________________________________________________________________
(nom de l'entitat)
______________________________________
(NIF)
o
Dades d’identificació personal del/a donant:
_______________________________________________________________________________
(noms i cognoms de la persona)
______________________________________
DNI i/o NIF
(Nom de l'entitat ) certifica que ha rebut una donació per part de (Nom del/la
donant) de les següents característiques:
- Data:
- Import del donatiu en cas de donació dinerària
- Valoració del bé/ dret quan el donatiu sigui en espècie.
I que serà destinada al següent objecte pel compliment de la finalitat
específica i coneguda pel donant:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A més, l'entitat certifica el caràcter irrevocable de la donació, sense perjudici
del que s’estableix en les normes imperatives civils que regulen la revocació de
donacions.
I, perquè així consti, jo, _________________________________ amb DNI
_______________________________com a representat de l'entitat, signo aquest
certificat.
(nom i cognoms)

(signatura)

(càrrec)

Barcelona,_______d________________de 20______
________________________________________________________________________________

* En el cas de les entitats acollides al règim fiscal del mecenatge han
d’acreditar les donacions mitjançant una certificació, que ha de complir els
mateixos requisits establerts en el mateix article però a més, cal fer menció
expressa de que l’entitat donatària està inclosa en les regulades a la Llei
49/2002 de la següent forma:

«....Que l'entitat X es troba inclosa entre les entitats beneficiàries de
mecenatge d'acord a tot allò establert a la Llei 49/2002, de 23 de desembre.»
I aquestes hauran de trametre a l’Agència Tributària durant el mes de gener de
l’any següent en què s’hagin produït les donacions, 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.

Exemple
Francesca Ferrer Castelló
Torrent de les flors 19
08012 BARCELONA
Josep Maria Vera Fernández, president de l'Associació Disbauxa, amb CIF núm.
G-58236803,
CERTIFICO:
Que ha rebut durant l'any 2016 de Francesca Ferrer Castelló amb DNI núm.
xxxxxxxx amb caràcter de donació pura, simple i irrevocable, la quantitat de
169,00 euros.
El donatiu rebut es destinarà a portar a terme tasques que contribueixin al
compliment de les finalitats estatutàries de l'Associació Disbauxa.
Barcelona, 28 de febrer del 2017
Josep Maria Vera Fernández
President de l'Associació Disbauxa

Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

