
 
 

 
 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

Barcelona, 06 d’abril de 2021 

 

 

El passat 15 de març de 2021, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar la Proposició 

de Llei de modificació de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius 

i dels incentius fiscals al mecenatge. 

En aquesta nota, els resumim les principals novetats, modificacions i propostes que conté 

aquest Projecte Llei, les quals persegueixen l'objectiu d'incrementar els incentius fiscals 

de donatius i mecenatges. D'aquesta manera es fomenten aquestes pràctiques la 

importància de les quals ha augmentat en els últims anys arran de la crisi econòmica i, 

actualment, també sanitària, tant per a les persones físiques com per a les persones 

jurídiques. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La Proposició té com a objectiu principal incrementar els incentius fiscals al mecenatge, tant si és 

efectuat per persones físiques, jurídiques o per no residents. Entre les seves propostes, s’inclouen: 

 

o Per a les persones físiques, elevar del 75% al 90% el percentatge de deducció per a 

donacions inferiors a 150€, i del 30% al 50% per a donacions superiors a 150€. 

 

o Per a les persones jurídiques, elevar del 35% al 50% el percentatge de deducció per a 

donacions. 

 

o Incrementar en 5 punts percentuals les donacions recurrents realitzades durant els dos 

anys anteriors, per import igual o superior, a una mateixa entitat. 

 

o Ampliar els límits d’aplicació de la deducció del 10% al 20% de la base liquidable. 

 

o En el cas d’activitats d’ I+D+i amb universitats i centres d’investigació de caràcter públic 

o amb fundacions en col·laboració amb les universitats, incrementar en 5 punts els 

percentatges i límits de deducció. 

 

o Ampliar el concepte de donatius i donacions, incorporant: donacions de serveis, 

donacions destinades a la rehabilitació arquitectònica de béns d’interès cultural, 

donacions d’espais naturals protegits o donacions de béns culturals d’autors 

reconeguts. 

 

o Reforçar l’automatisme en l’aplicació d’exempcions als tributs locals aplicables sobre 

els béns dels que siguin titulars les entitats sense fins lucratius, sempre que no estiguin 

afectes a explotacions econòmiques no exemptes. 

 

o Atorgar particular importància al micromecenatge i a les plataformes de 

«crowdfunding». La proposició preveu que les donacions a entitats que realitzen 

activitats d’interès general, beneficiàries del mecenatge i realitzades a través d’aquestes 

plataformes, siguin plenament deduïbles. 

 

o Revaloritzar el paper de les comunitats autònomes en la determinació dels projectes 

susceptibles de beneficiar-se del mecenatge en el seu territori. Proposen que els òrgans 

de la comunitat autònoma siguin els responsables de la valoració dels béns quan la 

donatària sigui una Comunitat Autònoma, una Administració local o una entitat privada 

beneficiària del mecenatge. 

 

o Ampliar las modalitats d’explotacions econòmiques exemptes, incloent: l’organització 

d’activitats públiques de difusió i promoció cultural, les prestacions de serveis d’inserció 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

sociolaboral de persones sense feina o en risc d’exclusió social, les d’ensenyament i 

formació professional o la prestació de serveis a entitats sense fins lucratius. 

 

o Es pretén aprofitar la modificació d’aquesta Llei per a flexibilitzar l’aplicació de l’IVA i, 

d’aquesta forma, poder renunciar a l’exempció quan la sol·licitessin. 

 

o La proposta de Llei proposa incorporar els fons patrimonials indisponibles com una de 

les noves modalitats de mecenatge, par així garantir un finançament més estable i poder 

disposar dels rendiments financers que els mateixos generin. Amb aquesta mesura es 

busca guanyar autonomia i tenir menor dependència directa dels pressupostos públics 

anuals. 

 

o Es pretén ampliar el concepte d’entitats sense ànim lucratiu, incloent als consorcis 

promoguts o participats per les Administracions Públiques amb finalitats d’interès 

general. 

 

o Es pretén ampliar el concepte d’entitats beneficiàries del mecenatge per a incloure als 

centres d’investigació de les Comunitats Autònomes amb competència exclusiva en 

matèria d’investigació; les institucions que siguin declarades Institucions d’Investigació 

d’Excel·lència; els Centres Tecnològics i els Centres de Recolzament a la Innovació 

Tecnològica, universitats privades i les residències universitàries sense ànim de lucre. 

 

 

Finalment, la Proposició de Llei contempla una disposició final per la que cada tres anys el Govern 

central, prèvia consulta a las comunitats autònomes, haurà d’avaluar els efectes de la seva 

aplicació i presentar un informe al Congrés. La Proposició també preveu la seva entrada en vigor 

per a l’1 de gener de l’any següent a la seva aprovació i publicació en el BOE. 

 

Estarem molt pendents de l’evolució de les seves propostes i tramitació parlamentària. 

 

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

Àrea Fiscal 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva disposició per a 

qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present nota. Contacti amb nosaltres a través del 

telèfon 934 677 414. 

 


