
DESGRAVACIÓ FISCAL 
PER DONACIONS 

T’interessa gaudir dels avantatges fiscals de la teva donació? 
Vols rebre el teu ‘Certificat de Donació’ del CREAF?

Podem oferir dues vies principals:

A) FER LA DONACIÓ DIRECTAMENT AL CREAF:

Si ets una persona resident registrada a Catalunya, el CREAF us pot oferir avantatges fiscals regionals 
perquè la vostra donació us costi menys! Com a centre de recerca públic registrat adherit a la Generalitat 
de Catalunya, podràs gaudir d’una deducció fiscal del 25% per les teves donacions*

*Els contribuents residents a Catalunya podran practicar-se una deducció del 25% de les quantitats donades a instituts universitaris 
i altres centres d’investigació integrats o adscrits a universitats catalanes i dels centres d’investigació promoguts o participats per la 
Generalitat, sense que pugui superar el 10% de la quota íntegra autonòmica.

SABIES QUE LA TEVA SOLIDARITAT AMB LA 
CIÈNCIA TÉ RECOMPENSA?
Les donacions fetes al CREAF per ajudar a promoure la ciència i protegir el medi 
ambient, et costen molt menys gràcies als avantatges fiscals (desgravació) 
aplicats a les donacions, tant a nivell de Catalunya i Espanya.

Podem oferir-te avantatges fiscals perquè la teva donació et costi molt menys!



B) FER LA DONACIÓ A TRAVÉS DE LA NOSTRA FUNDACIÓ SÒCIA, 
LA FUNDACIÓ TERRA:

Ara pots beneficiar-te d’avantatges fiscals més elevats! Com funciona?

Si ets una persona física contribuent fora de Catalunya/ persona jurídica o entitat i/o vols beneficiar-te 
de deduccions fiscals més elevades, la nostra fundació sòcia, Fundació Terra, pot gestionar la teva do-
nació i oferir-te un major avantatge fiscal:

* En tots els casos, el límit de deducció sobre la base liquidable és del 10 % (del 15 % si les donacions es destinen 
a programes de recerca universitària i doctorat), i sense possibilitat de trasllat a exercicis posteriors en cas de 
superar aquest límit

PERSONA SOLIDÀRIA

80% dels primers 150€ (conjunt donacions totals anuals) de l’impost sobre la renda 
(IRPF) 

+ 35% de la resta* de les vostres donacions anuals de l’impost sobre la renda (IRPF)

* En tots els casos, el límit de deducció sobre la base liquidable és del 10 % (del 15 % si les donacions es desti-
nen a programes de recerca universitària i doctorat), i amb la possibilitat de traslladar la bonificació pendent als 
següents 10 anys en cas de superar aquest límit

ENTITAT SOLIDÀRIA

35% del valor de les donacions (conjunt total anual) de la taxa de l’impost sobre so-
cietats (IS)

i.e. una donació que aportis de 150€ via Fundació Terra només et costarà 30€, i una donació de 200€ només et costaria 62,50€!

i.e. una donació que aporteu de 150€ via Fundació Terra només us costarà 97,50€!

En tots dos casos

A aquests percentatges es pot afegir un 5% addicional si les donacions es destinen 
a programes de recerca universitària i doctorat (disposició addicional divuitena de la 
Llei orgànica 4/2007 d’universitats).

Avisa’ns si estàs interessada/at i et contactarem per ajudar-te a processar la teva 
donació a través de la Fundació Terra (filantropia@creaf.uab.cat).

o 40% per premiar la teva fidelitat (beneficis per donants habituals!)

I. Donacions generals

Sí és el tercer any que col·laboreu amb nosaltres, amb una quantitat igual/superior, en comptes d’un 35% us 
podreu deduir un 40%! 

o 40% per premiar la teva fidelitat (beneficis per donants habituals!)

Tota quantitat d’ajut econòmic aportada mitjançant un conveni de col·laboració empre-
sarial, es podrà considerar despesa deduïble de la base imposable de l’impost sobre 
societats (IS)

II. Convenis de col·laboració empresarial (mecenatge)

Sí és el tercer any que col·laboreu amb nosaltres, amb una quantitat igual o superior, en comptes d’un 35% us podreu desgravar 
un 40%! 

(persona jurídica registrada a Espanya)> desgravació del...

(persones físiques residents d’Espanya) > desgravació del... 

mailto:filantropia@creaf.uab.cat

