
DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA

CLUB NATACIÓ SANT CUGAT



TRAMITACIÓ

• (22/02/2012) Primera entrevista amb
representants del Club on es va tractar:

Informació dels beneficis fiscals per a les 
entitats declarades d’utilitat pública

Tramits a realitzar

Documentació a presentar



TRAMITACIÓ

• 10/04/2012 Reunió del Sr. Raimon Bergós amb
dirigents del Club i expresidents per a explicar 
els beneficis fiscals per al club i els seus
associats si s’opté la declaració d’utilitat
pública.

• Presentació del Sr. Bergós d’un quadre resum
amb els beneficis fiscals per al Club i els socis.



TRAMITACIÓ

• 08/05/2013 Presentació de la petició i la 
documentació dels dos darreres exercicis
econòmics davant el Consell Català de l’Esport
per a obtenir la declaració d’utilitat pública.

• 14/10/2013 Informe favorable del Secretari
General de l’Esport a l’obtenció de la declaració
d’utilitat pública.

• Trasllat de l’expedient a la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 



TRAMITACIÓ

• Trasllat de la petició a l’A.E.A.T. per a obtenir
informe favorable per al Departament de Justícia.

• Informe desfavorable de l’A.E.A.T. que té caràcter
vinculant (per considerar que és una explotació
econòmica de prestació de serveis de naturalesa
privada i particular mancat d’interès general)

• 06/05/2014 Ressolució del Cap del Servei de 
Registre i Assessorament d’Entitats de Dret Privat
del Departament de Justícia denegatori, com a 
consecuència de l’informe de l’A.E.A.T.



TRAMITACIÓ

• 11/05/2016 Presentació de la demanda i documentació
acreditativa davant el TSJC.

• 28/11/2018 Setència del TSJC favorable als interessos
del Club (segons argumentari del T.S.  30/5/2017 en 
relació al Real Zaragoza Club de Tenis doncs l’activitat
del Club al igual que la del Club Natació Sant Cugat és
d’interés gereral).

• 22/03/2019 RESOLUCIÓ DECLARACIÓ D’UTILITAT 
PÚBLICA PER PART DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I 
D’ENTITATS JURÍDIQUES DEL DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

Llei 49/2002, de 23 de desembre de “Régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo”

Persona jurídica

OBJECTE DONACIÓ I/O APORTACIÓ BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ

1. Diners * Deducció del 35 % 
del donatiu a la 
quota íntegra de l’ 
IS.

* Si es fan donatius 
cada any: a partir del 
3er any, si els 
imports aportats són 
d’igual o superior 
valor, la desgravació 
ascendeix al 40% del 
diner aportat. 

10% de la base
imposable de la
societat, però les
quantitats no
deduïdes podran
aplicar-se a les
liquidacions dels 10
anys immediats i
successius.



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

2.        Béns (mobles, immobles i 
drets) 

* Deducció del 35 
% del valor 
comptable de la 
donació, a la 
quota íntegra de l’ 
IS.

10% de la base
imposable de la
societat, però les
quantitats no
deduïdes podran
aplicar-se a les
liquidacions dels
10 anys immediats
i successius.

OBJECTE DONACIÓ I/O APORTACIÓ BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

3. Cessió gratuïta Dret Real 
d’usdefruit sobre Immobles

* Deducció del 35
% de la base de
l’usdefruit en la
quota de l’ IS. La
base es calcula a
raó del 2% del
valor cadastral
per cada any de
durada de
l’usdefruit

10% de la base
imposable de la
societat, però les
quantitats no
deduïdes podran
aplicar-se a les
liquidacions dels
10 anys
immediats i
successius.

OBJECTE DONACIÓ I/O APORTACIÓ BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

4.       Cessió gratuïta Usdefruit sobre 
valors.

* Deducció del 35
% de la base de
l’usdefruit en la
quota de l’ IS. La
base es calcula en
relació a l’import
dels dividends i/o
interessos rebuts
per la fundació
usufructuaria per a
cada un dels
períodes impositus
de durada de
l’usdefruit.

Idem

OBJECTE DONACIÓ I/O APORTACIÓ BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

5.     Cessió gratuïta Usdefruit sobre 
altres bens i drets.

* Deducció del 35
% de la base de
l’usdefruit en la
quota de l’ IS. La
base es calcula en
funció de l’import
anual resultant
d’aplicar l’interès
legal del diner cada
exercici al valor de
l’usdefruit
determinats segons
les normes de l’ ITP
i AJD.

Idem

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

6.     Conveni de col·laboració 
(aportació econòmica a canvi de 
difusió del col·laborador)

* Deducció del 
100% de 
l’aportació en la 
base imposable 
IS.(no subjecte a 
IVA)

- Sense límit

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

7.         Contracte patrocini 
publicitari

* Total aportació, 
deduïble de la 
base imposable 
IS.(subjecte a 
IVA)

- Sense límit.

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

Persona física

1. Diners * Deducció de la quota 
del IRPF del 75% , dels 
primers 150 euros i la 
resta el 30%.

*Donacions recurrents: 
a partir del 3er any, 75% 
sobre els primers 150 
euros i 35% sobre la 
resta.

*Tram autonòmic.

Deducció del 15% pels 
donatius a Associacions 
que tinguin per finalitat 
el foment de la llengua 
catalana i figurin al cens 
del Departament de 
política lingüística

10% de la base
liquidable. Les
quantitats no aplicades
per insuficiència de
quota o per sobrepassar
el límit del 10% no son
traslladables a exercicis
futurs.

Límit del 10%de la quota
íntegra autonòmica.

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

2.       Béns (mobles, immobles i 
drets)

* Deducció del 
30% del valor del 
bé donat de 
conformitat a les 
normes de 
l’impost sobre el 
Patrimoni.

10% de la base 
liquidable. Les  
quantitats  no 
aplicades per 
insuficiència de 
quota o per 
sobrepassar el 
límit del 10% no 
son traslladables 
a exercicis futurs.

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

3.       Cessió gratuïta Dret Real 
d’usdefruit sobre Immobles

* Deducció del
30% de la base
de l’usdefruit en
la quota de
l’IRPF. La base es
calcula a raó del
2% del valor
cadastral per
cada any de
durada de
l’usdefruit

10% de la base 
liquidable. Les  
quantitats  no 
aplicades per 
insuficiència de 
quota o per 
sobrepassar el 
límit del 10% no 
son traslladables 
a exercicis futurs.

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

4.    Cessió gratuïta Usdefruit sobre 
valors.

* Deducció del 30%
de la base de
l’usdefruit en la
quota de l’ IRPF. La
base es calcula en
relació a l’import
dels dividends i/o
interessos rebuts
per la fundació
usufructuaria per a
cada un dels
períodes impositus
de durada de
l’usdefruit.

Idem

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

5. Cessió gratuïta Usdefruit 
sobre altres bens i drets.

* Deducció del
30% de la base
de l’usdefruit en
la quota de l’
IRPF. La base es
calcula en funció
de l’import anual
resultant
d’aplicar l’interès
legal del diner
cada exercici al
valor de
l’usdefruit
determinats
segons les
normes de l’ ITPi

Idem

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

6.   Conveni de col·laboració 
(aportació econòmica a canvi de 
difusió del col·laborador) 
Únicament empresaris i /o 
professionals.(no subjecte a IVA)

* Deducció del 
100% de 
l’aportació com a 
despesa 
deduïble.

- Sense límit.

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER ALS MECENES 
DEL CLUB NATACIÓ SANT CUGAT

7.      Contracte patrocini 
publicitari. Únicament empresaris i 
/o professionals (subjecte a IVA)

* Total aportació, 
deduïble de la 
base imposable IS

- Sense límit.

OBJECTE DONACIÓ I/O 
APORTACIÓ

BENEFICI FISCAL LÍMIT DEDUCCIÓ



BENEFICIS FISCALS PER AL CLUB

Impost sobre Societats ( tipus de gravamen 10%)

Rendes exemptes.- (art. 6 de la Llei de Mecenatge)

Derivades dels següents ingressos:

 donatius i donacions rebuts i els ajuts rebuts en virtut de 
convenis de col·laboració i contracte de patrocini publicitari.

 Quotes satisfetes pels associats, col·laborador o benefactors 
sempre que no es corresponguin amb el dret a percebre una 
prestació derivada d’una explotació econòmica no exempta.

 Les subvencions, llevat les destinades a finançar explotacions 
econòmiques no exemptes.



BENEFICIS FISCALS PER AL CLUB

 Les procedents del patrimoni mobiliari, immobiliari; dividends 
i participacions en beneficis de societats, interessos, cànons i 
lloguers.

 Les derivades d'adquisicions o de transmissions, per qualsevol 
títol, de béns o drets, incloses les obtingudes per causa de la 
dissolució i liquidació de l’entitat.

 Les obtingudes per les explotacions econòmiques exemptes. 
Les que d’acord amb la normativa tributària, hagin de ser 
atribuïdes o imputades a les entitats sense finalitat lucratives i 
que procedeixin de rendes exemptes incloses en alguns dels 
apartats anteriors.



BENEFICIS FISCALS PER AL CLUB

 Rendes no subjectes a retenció: Les rendes exemptes 
contemplades en el regim fiscal especial de la Llei 49/2002 no 
estaran sotmeses a retenció ni ingrés a compte.

 El procediment per acreditar l’exclusió de l'obligació de retenir 
o ingressar a compte és acreditar mitjançant el certificat 
expedit per l’Agència Tributària on consta que ha exercit 
l’opció per a l’aplicació d’aquest règim fiscal.



BENEFICIS FISCALS PER AL CLUB

 IBI.- Estaran exempts els béns immobles dels quals siguin 
titulars, llevat els que estiguin afectes a explotacions 
econòmiques no exemptes de l’I.S.

 IAE.- Estaran exempts per les explotacions econòmiques 
exemptes regulades en la Llei de Mecenatge. No obstant, 
hauran igualment de presentar declaració d’alta i baixa 
quan escaigui.

 IVTNU.- Estaran exempts els increments quan l’obligació 
legal de satisfer l'impost recaigui sobre  entitat sense 
finalitats lucratives



Explotacions econòmiques exemptes 
(Art 7.10 de la Llei de Mecenatge)

- “Las explotaciones económicas de prestación de servicios de
carácter deportivo a personas físicas que practiquen el
deporte o la educación física, siempre que tales servicios
estén directamente relacionados con dichas prácticas y con
excepción de los servicios relacionados con espectáculos
deportivos y de los prestados a deportistas profesionales”.

- Art. 7.11 “Explotaciones económicas de carácter auxiliar”.

- Art. 7.12 “Explotaciones de escasa relevancia”.



ALTRES BENEFICIS PER AL CLUB

Gaudir de poder utilitzar la menció d’utilitat 
pública.

Gaudir d’assistència jurídica gratuïta 
(consultes Consell de l’Esport).

Subvencions: Encara que no existeix un criteri 
de prioritat el cert és que en el concurs es 
poden establir criteris de valoració que 
atorguen més puntuació a les entitats 
declarades d’utilitat pública.


