
 
 

 

Amb la teva aportació econòmica a Obertament estàs donant suport a la lluita contra l'estigma 

i la discriminació envers les persones amb trastorn de salut mental. 

Des  de 2015, quan la normativa fiscal espanyola va canviar, la teva col·laboració té nous 

beneficis fiscals, que queden recollits en la Llei 29/2014, segons la qual les persones físiques o 

empreses tenen dret a deduir els donatius en la declaració de la renda o societats. 

En fer la declaració et tornen una part de la teva col·laboració anual amb entitats benèfiques. 

Per això, de la teva butxaca surt una quantitat menor de la que aportes. 

Coneixes els teus beneficis fiscals? 

Els percentatges depenen de quant aportes: així, per aportacions particulars de tot un any que 

no superin els 150 € hi ha uns percentatges i per als que superin els 150 € hi ha d’altres. 

A més, si col·labores amb la mateixa entitat durant tres anys consecutius, encara et tornaran 

més a final d'any. D'aquesta manera, es premia la teva fidelitat. 

Percentatges de desgravació fiscal per a persones físiques 

Suma d'aportacions anuals a entitats benèfiques 

 2014 2015 ARA 

Fins a 150€ 25% 50% 75% 

De 150€ endavant 25% 27,5% 30% 

Fidelitat (3 anys o més)  32,5% 35% 

     

 

Exemple 1  Exemple 2  Exemple 3 

Carlos és soci des 
d’aquest any amb 

una aportació 
anual de 144€ 

 

Maria és sòcia des 
de fa un any amb 

una aportació 
anual de 180€ 

 

Sergi és soci des de 
fa tres anys amb 

una aportació 
anual de 180€ 

Es desgravarà el 
75% de la seva 
donació: 108€ 

 

Es desgravarà el 
75% dels primers 

150€ (112,50€) i el 
30% dels 30€ 
restants (9€):  

en total 121,5€ 
 

Es desgravarà el 
75% dels primers 

150€ (112,50€) i el 
35% dels 30€ 

restants (10,50€): 
en total 123€ 

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12327


 
 

 

Percentatges de desgravació fiscal per a persones jurídiques 

Com a empresa podràs deduir de l'Impost de Societats el 35% de l'aportació que hagis fet a 

Obertament. 

En el cas que la teva contribució com a empresa hagi estat constant en els tres últims anys 

fiscals (amb un import major de 150 €), podràs deduir de l'Impost de Societats el 40% de 

l'aportació. 

Certificat fiscal 

Durant el primer trimestre de cada any, Obertament envia a tots els socis i donants que hagin 

facilitat les seves dades personals, un certificat de donació amb l'import total de les 

aportacions realitzades durant l'any fiscal anterior per incorporar-lo a la declaració de la renda 

o societats. 


