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Sobre la fiscalitat de les aportacions voluntàries a entitats

L’Escola Cristiana reitera que es mantenen les desgravacions de les
donacions
Teniu a les vostres mans un FECC Informa extraordinari. No és habitual que aquest mitjà aparegui un dia
diferent dels dilluns, però la situació i matèria sobre la qual volem informar és de prou envergadura com per
justificar aquesta publicació.
Fa dies que hi ha als mitjans un debat entorn al fet que les aportacions voluntàries realitzades pels pares a
fundacions o altres entitats relacionades amb les escoles concertades no poden considerar-se donacions i en
conseqüència no serien susceptibles de desgravació fiscal. La informació apareguda apunta, a més, que el
Ministeri d’Hisenda estudia que els pares retornin els imports desgravats per aquests concepte des de l’any
2015.
Cal fer unes reflexions abans de contextualitzar el debat.
D’entrada, cal assenyalar que la magnitud i repercussió mediàtica d’aquest assumpte ens ha sorprès, però
relativament. Podríem afirmar fins i tot que ens ha dolgut. Tots sabem que hi ha diferents organitzacions i
sectors interessats a restringir l'escola concertada. I és lamentable que es vulguin aprofitar aquestes
informacions per generar enfrontaments i recels, climes d’incertesa i desconcert, quan són propers l’inici
dels processos d’escolarització i admissió d’alumnes en els centres escolars.
Per això no seria agosarat pensar que estem davant d'una campanya per desestabilitzar el nostre sector i
generar incertesa i inseguretat entre els membres de les nostres comunitats educatives. Per sobre de tot,
hem de continuar treballant perquè tots aquells que han dipositat la seva confiança en les nostres escoles
continuïn fent-ho. Volem fer palès un missatge de prudència, tranquil·litat i confiança en un moment en què
cal mantenir la calma i romandre units en defensa de la llibertat d'ensenyament i del nostre model educatiu.
Intentem ara posar en context el conjunt d’informacions aparegudes.

1. L’origen més proper de l’actual controvèrsia
Per les notícies rebudes, l’actual debat neix per la contestació que fa el Govern central el dia 30 de gener a
una pregunta parlamentària que es va presentar el mes de novembre. Va ser precisament aquesta resposta
la que sembla que va provocar als mitjans de comunicació un conjunt de notícies i interpretacions amb to
alarmista.
Posem a la vostra disposició la resposta del Govern central, en la qual, com podreu observar, només
es fa referència amb caràcter general a la normativa existent en matèria d’incentius fiscals a les entitats
sense afany de lucre, sense aprofundir-hi més.

2. La postura del Ministeri d’Hisenda
Després que el Ministeri hagués comunicat, sempre de manera verbal, que no existia cap campanya
generalitzada de revisió de declaracions relacionades amb les deduccions per donacions, i d’assenyalar que
no existeix cap canvi de normativa ni de criteri d’actuació per part de l’Administració, abans d’ahir, dia 5 de
febrer, i desprès de diverses reunions i contactes mantinguts per representants del sector, el Ministeri
d’Hisenda va emetre un comunicat oficial on resta reflectida la postura actual del Ministeri respecte de les
deduccions, reiterant la seva legalitat sempre i quan s’acompleixin els requisits de la Llei 49/2002 de
mecenatge.
Com podreu observar en el comunicat, el Ministeri reitera que no existeix una campanya general
d’inspecció de l’Agència Tributària sobre donatius als centres concertats. Diu també que els donatius que els
pares realitzen a fundacions d’escoles concertades seran deduïbles en l’IRPF si compleixen els requisits
legals. Continua afirmant que en cas puntuals l’Agència Tributària ha detectat que un donatiu no era tal i ha
exigit la seva regularització, regularització que es produeix quan l’Agència detecta una contraprestació per
aquest pagament; és a dir, quan el suposat donatiu no té caràcter voluntari i finança una activitat
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ordinària de l’escola que repercuteix en l’alumne. Finalment, recorda que no s’ha produït cap canvi legal
ni de criteri, essent l’actuació de l’Agència la mateixa que en els darrers anys.
No volem deixar d’insistir la necessitat d’extremar el rigor amb els requisits legals que envolten tot aquest
àmbit, en especial la constatació fefaent de l’existència d’una autorització expressa del donant.
Adjuntem a aquest escrit el comunicat del Ministeri d’Hisenda, sobre el qual demanem la màxima
difusió dins de la comunitat educativa (treballadors del centre, pares i mares).

3. Què diuen les lleis educatives respecte de les aportacions o donacions
Repassem el contingut normatiu per poder determinar fins a quin punt les aportacions o donacions a les
entitats titulars dels centres privats concertats són compatibles amb la normativa educativa bàsica: LODE
(1985) i LOE (2006 i LOMCE).
La LOE estableix en el seu article 88.1 que les aportacions són vàlides si compleixen els requisits següents:
voluntarietat, absència d'imposició directa o indirecta (no cal imposar l'obligació de pertànyer a associacions
o fundacions creades per l'entitat titular per recaptar fons), i no poden suposar de cap manera una "quota"
per la prestació dels ensenyaments de caràcter gratuït, sinó que han de ser qualificades i considerades pel
seu contingut i finalitat com una "donació" o "aportació voluntària".
Tots aquests requisits s'han de complir de forma fefaent, és a dir, amb prova documental, la qual cosa
exigeix una autorització expressa del donant.
Així mateix, aquestes aportacions voluntàries no poden suposar una discriminació per als no donants (la
qual cosa implica evitar les exclusions dels alumnes els pares dels quals no són donants en activitats o ús
d'instal·lacions).
De conformitat amb la Jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia de
2016, aquestes aportacions no es poden destinar a conceptes coberts pel concert educatiu. Això suposa que
s'han de destinar a conceptes com bilingüisme, inversions tecnològiques, programes de qualitat i un llarg
etcètera de conceptes no inclosos en la partida d' "Altres Despeses" dins el concert.

4. Què diu la Llei de Mecenatge
Recordem les indicacions en relació a la possibilitat legal de desgravació fiscal en IRPF per part dels donants,
havent de ser rigorosos en el compliment dels requisits que estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i del mecenatge:
a) Existència de "animus donandi" (voluntat de donar, voluntarietat)
b) Que la donació sigui "pura i simple", com a acte de liberalitat, és a dir, que no es realitzi en concepte
de contraprestació per un benefici cert
c) Que l'entitat receptora estigui acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002. Es poden acollir a aquesta
Llei les fundacions civils, associacions civils declarades d'utilitat pública i les entitats de l'Església
Catòlica assenyalades a l'Article IV i V de l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu (Congregacions,
Societats de Vida Apostòlica, Diòcesi, Parròquies, Fundacions canòniques, ...)
d) Que l'aportació o donació es destini als seus fins propis d'interès general (l'educació s'engloba en
dits fins)
e) Que els destinataris de les accions siguin una col·lectivitat genèrica de persones
f) Que l'aportació o donació realitzada tingui caràcter irrevocable
g) Que es determini el valor o import del que s'ha donat
Com sabeu, l'entitat receptora o donatària té l'obligació d'incloure aquesta informació en el Model 182 de
l'AEAT i presentar-lo durant el mes de gener següent a l'exercici en què s'han produït les donacions, havent
d'emetre el corresponent certificat acreditatiu als respectius donants.
No obstant, si algun dels donants no desitja aplicar el seu dret a la deducció a l'hora de presentar la seva
declaració d'IRPF, per les raons personals que siguin, pot no fer-ho (no hi ha obligació referent a això).

5. Uns suggeriments
Per evitar la incertesa entre els pares d'alumnes que realitzen aquestes aportacions voluntàries o donacions,
us suggerim que us reuniu amb el President i Junta Directiva de l'AMPA del vostre centre per aclarir
qualsevol dubte al respecte, els lliureu còpia de tots aquests documents i els transmeteu la deguda
tranquil·litat.
També seria oportú que, en el cas en què algun mitjà de comunicació requereixi la vostra opinió, tingueu en
compte el contingut d'aquests documents i de la nostra informació.
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Finalment, i tal i com us comentem a cada apartat, considerem adient que feu la màxima difusió tant
d’aquesta informació en la mesura que creieu convenient com dels documents que us adjuntem.
Són moments d’incertesa, també de preocupació. El finançament públic dels centres concertats, clarament
insuficient com ja s’ha vingut denunciant i, d’altra banda, reconeixent per part de tots és inassolible. El
dèficit acumulat de les institucions dibuixa un horitzó molt complex, i sense els ajuts dels pares molts
centres concertats no serien viables, pel flagrant, injust i il·legal incompliment que ve realitzant
l’administració educativa del seu mandat de fer gratuïta la plaça escolar. Resta entomar el període de
preinscripció que s’acosta amb serenor i esperit d’unitat en defensa de la llibertat d'ensenyament i de la
nostra presència dins d’una societat plural i a la qual devem tot el nostre esforç i esperit de servei.

Cordialment a la vostra disposició,
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