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DEDUCCIONS FISCALS PELS PRODUCTES
ENTREGATS O PER LES DONACIONS EFECTUADES
PER PERSONES FÍSIQUES A LA FUNDACIÓ PRIVADA
BANC DELS ALIMENTS
La Fundació Privada Banc dels Aliments es va constituir en data 29 de maig de 1987 davant del notari Sr. Josep Maria
Puig Salellas. Per Resolució del conseller de Justícia, el 6 d’octubre de 1987 es va inscriure al Registre de Fundacions de
la Generalitat de Catalunya amb el núm. 324. Per Resolució del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del 21 de
desembre del 1987, es va classificar com a beneficiària de temes assistencials i per tant compleix els requisits establerts
a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge. Per Resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals d’11 de febrer de 2016, va ser inscrita al Registre
d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat.
La Fundació Privada Banc dels Aliments compleix els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i de la Llei 21/2011, de 28 de desembre,
de mesures fiscals i administratives, de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa les persones que li facin donacions, ja
sigui en efectiu o en aliments, poden gaudir de les exempcions fiscals previstes en aquestes lleis:

1

2

Les persones físiques poden deduir, de la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, els
percentatges següents:

A

De les donacions fins a 150 € el 75 % de la donació, i sobre l’excés dels 150 € el 30 % (art. 19 de la Llei 49/2002).
En tot cas, aquesta deducció, juntament amb les altres deduccions establertes, no pot superar el límit del 10 % de la
base liquidable (art. 69 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i
altres normes tributàries).

B

A més, les persones físiques residents fiscalment a Catalunya es poden deduir, addicionalment, el 15 % del valor de
la donació efectuada, perquè la Fundació està inscrita al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat, de la
Direcció General de Polítiques Ambientals, de la Generalitat de Catalunya (art. 1 de la Llei 21/2011, de 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives, de la Generalitat de Catalunya), amb el límit del 5 % de la quota íntegra autonòmica.
Quan la donació consisteixi en productes, aquests productes s’han de valorar pel seu valor comptable, d’acord amb
el que estableix el punt 1 de l’article 18 de la Llei 49/2002. En cas que no es pugui determinar aquest valor comptable,
s’han de seguir les normes de l’impost sobre el patrimoni (Llei 19/1991, de 6 de juny), que, en qualsevol cas, té com
a màxim el valor normal de mercat del producte donat (punt 2 de l’article 18 de la Llei 49/2002). Un cop valorats,
s’aplicaran els mateixos percentatges de deducció i límits que s’indiquen al paràgraf anterior.

JUSTIFICACIÓ DELS DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS DEDUÏBLES

1

La Fundació Privada Banc dels Aliments emetrà una certificació, amb els requisits establerts reglamentàriament
(art. 24 de la Llei 49/2002), per justificar l’efectivitat dels donatius, donacions i aportacions que se li han efectuat.

2

En el cas de donacions de productes, la Fundació emetrà aquesta certificació quan rebi la factura corresponent o un
document valorat (albarà, factura proforma, comprovant de compra, etc.), i s’entén en aquest cas que el donant inclou el
valor de la donació directament en les seves declaracions d’IVA (en el cas d’empresaris subjectes a aquest impost).

Barcelona, 31 de gener de 2017.

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Fundada el 29 de maig del 1987. NIF: G-58443771.
Membre de la Federación Española de Bancos de Alimentos i de la federació Catalana de Bancs dels Aliments.

