
 

 

DONACIONS 
ENTITATS O EMPRESES 

 

Les entitats o empreses que volen col·laborar i participar en activitats d’interès 

general ho fan majoritàriament a través del mecenatge. 

Existeixen bàsicament tres tipus d'aportacions privades de mecenatge per a les 

entitats no lucratives beneficiàries de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim 

Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge( en 

endavant, Llei 49/2002 del mecenatge): 

1. Donatius, donacions i aportacions irrevocables, pures i simples 

2. Convenis de col·laboració empresarial 

3. Patrocini 

 

 

 

Les quantitats donades per part d'empreses mercantils o d'altres persones 

jurídiques donen dret a la deducció del 35% de la donació a la quota de l'Impost de 

Societats (art. 20 de la Llei 49/2002). 

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, 

donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import 

igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció 

aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat serà del 40%. 

La base de la deducció té el límit del 10% de la base imposable de l'Impost de Societats 

del donant i, en cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, 

l'excés pendent es pot compensar en els 10 exercicis posteriors al que es produeixi la 

donació. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039


 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

Definició de conveni de col·laboració empresarial 

El conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general és aquell pel qual 

les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'una ajuda econòmica per a la 

realització de les activitats que efectuen en compliment del seu objecte o finalitat 

específica, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació de 

l'entitat col·laboradora en les activitats esmentades. 

En aquest compromís per escrit entre entitat receptora i col·laborador/a haurien de 

constar, com a mínim, els aspectes següents: 

1. El consentiment d'ambdues parts 

2. L'Import de l’ajut econòmic 

3. Les condicions i mitjans a través dels quals s'efectuarà la difusió de la 

col·laboració. 

4. La destinació de l’aportació 

 

Qui pot realitzar un conveni de col·laboració? 

Els convenis de col·laboració empresarial podran ser realitzats per les entitats 

beneficiàries del mecenatge. 

Segons el títol III de la Llei 49/2002 del mecenatge al seu capítol I, article16, es 

consideren entitats beneficiàries del mecenatge: 

 Les entitat sense finalitats lucratives com les fundacions, les associacions 

declarades d'utilitat pública, les organitzacions no governamentals de 

desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació 

internacional al desenvolupament, les federacions esportives espanyoles, les 

federacions esportives territorials d' àmbit autonòmic, el Comitè Olímpic 

Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol. 

 L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals 

 Les universitats públiques i col·legis majors adscrits 

 Institut Cervantes, Institut Ramon Llull i les institucions amb fins anàlegs de les 

Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia 

 Els organismes públics d'investigació dependents de l'Administració General de 

l'Estat. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-16303
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-16303


 

  

 

 

Fiscalitat dels convenis de col·laboració empresarial 

La difusió d’aquesta col·laboració no constitueix una prestació de serveis, d'acord al 

que estableix l'article 25 de la Llei 49/2002 del mecentage i, per tant, aquesta 

operació no està subjecta a IVA, consulta vinculant nº V2725-10 del 16/12/2010 de la 

Direcció General de Tributs (DGT). 

Les quantitats aportades o les despeses realitzades tindran la consideració 

de despeses deduïbles en la base imposable de l‘Impost de Societats o de l’Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques, segons els casos, d’acord amb els articles 25 i 

26 de la Llei 49/2002 del mecenatge. 

Quan l'ajuda sigui a través de béns o serveis, en principi existirà implicació en termes 

d'IVA per al col·laborador o col·laboradora, ja que segons la Llei d'IVA es produeix un 

autoconsum. 

Cal fer esment que, darrerament, la DGT està aplicant un criteri diferent pel que fa a la 

prestació de servei pro-bono, consulta vinculant nº V0920-16 del 10/03/2016 de DGT. 

 

 

Característiques principals dels convenis de col·laboració empresarial 

 Els convenis de col·laboració no poden ser realitzats per entitats no lucratives que 

no estiguin acollides a la Llei 49/2002 del mecenatge. 

 L’objectiu que persegueix el col·laborador o col·laboradora amb aquest conveni 

és la participació en les activitats d’interès general de l' entitat no lucrativa 

perceptora de l’ajuda econòmica. 

 Aquesta ajuda econòmica pot instrumentalitzar-se a través de diners, béns i de 

prestació de serveis. 

 No cal emetre cap certificat que acrediti l’aportació. 

 Aquesta ajuda s’ha de destinar íntegrament a la realització de les activitats que 

les entitats desenvolupen en compliment de les seves finalitats d’interès general. 

 La difusió de la col·laboració únicament la pot fer l'entitat beneficiària del 

mecenatge. 

 El benefici fiscal dels convenis de col·laboració és incompatible amb la resta 

d’incentius regulats en la Llei 49/2002 del mecenatge. Una única aportació no pot 

generar el dret a gaudir de diferents incentius fiscals. 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=convenio+colaboracion+empresarial&Pos=18
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=convenio+colaboracion+empresarial&Pos=18
http://etete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=convenio+colaboracion+empresarial&Pos=18
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37881&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V0920-16%29&Pos=0&UD=1

