Davant la reforma fiscal que ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2015 i pel que fa a la
Reforma de la Llei de mecenatge, hem de tenir en compte les modificacions que afecten a les
entitats sense fins lucratius acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, com és el cas de
l’Associació Esclat.
Les persones físiques que facin donacions a partir del dia 1 de gener del 2015 es podran
aplicar el següents percentatges de deducció en el seu IRPF:



Per als primers 150€ de donació, un 50%
Per l’import que superi els 150€, un 27,5%

En el cas que la persona hagi fet en els dos anys immediatament anteriors una donació
amb dret a deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d’ells al
de la donació de 2015, el percentatge de deducció de l’import que superi els primers 150€
serà del 32,50%, en lloc del 27,5€ general, amb un límit del 10% de la base liquidable de
l’IRPF del donant.
A les donacions que es realitzin a partir de l’1 de gener de 2016, els donants es podran
aplicar els següents percentatges de deducció:



Per als primers 150€ de donació, un 75%
Per a l’import que superi els primers 150€, un 30%

En el cas que la persona hagi fet en els dos anys immediatament anteriors una donació
amb dret a deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d’ells al
de la donació de 2016, el percentatge de deducció de l’import que superi els primers 150€
serà del 35%, en lloc del 30% general. La limitació és igualment al 10% de la base liquidable
de l’IRPF del donant.
En resum:
Base de la deducció (persones físiques)

Percentatge
fins a 2014

Fins a 150 €
Mateixa entitat, igual import o
A partir de 150€ superior durant mínim 3 anys

Percentatge
2015
50%

Percentatge
2016
75%

32,50%

35%

27,50%

30%

25%

Resta

Pel que fa a les persones jurídiques, el percentatge del 35% de deducció de l’import de la
donació, sobre l’Impost de Societats no varia, però s’hi afegeix un increment de la deducció si
en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret a deducció a la
mateixa entitat per un import igual o superior a cadascun d’ells a la nova donació.
Els percentatges en aquest cas seran:



Per a les donacions realitzades duran l’exercici 2015, un 37,50%
Per a les donacions realitzades durant l’exercici 2016, un 40%

La limitació és un 10% de la base imposable de l’Impost de Societats.
Base de la deducció (persones jurídiques)

Percentatge Percentatge Percentatge
fins a 2014
2015
2016

Mateixa entitat, igual import o superior durant
mínim 3 anys

35%

37,50%

40%

Altres supòsits

35%

35%

35%

Aquests augments del retorn fiscal afavoreixen la fidelitat dels donants habituals, que en
surten beneficiats encara que la seva intenció no sigui inicialment aquesta. Es pot concloure
que amb el mateix esforç el donant pot incrementar l’aportació a la seva ONG.

