
Informació sobre 
desgravacions fiscals  

 

                

 

L’AUDIR, que des del 2016 fou declarada una Entitat d’Utilitat Pública, ofereix als seus socis/es 

i donants la possibilitat de ajudar la promoció del diàleg interreligiós a Catalunya d’una forma 

que els resulta poc gravosa econòmicament i, per l’Associació suposa una gran ajuda. 

"La proposta que fem li significa al soci/a - donant UNA QUOTA ANUAL REAL DE 15€, si fa una 

aportació de 150€ anuals, perquè la contribució a AUDIR li permetrà aconseguir una 

desgravació fiscal del 90% de la quantitat. És a dir, de 150€ abonats pel soci al juliol, aquest en 

recuperarà 135€ per desgravació en la declaració d’Hisenda." 
 

" Veiem com:" 

❖ La reforma fiscal que va entrar en vigor l’any 2015 incorporava novetats destacades en 
relació a les donacions fetes a fundacions i entitats declarades d’Utilitat Pública. 
 

❖ En el cas de l’AUDIR, com que a finals de 2016 va ser reconeguda com a Associació 
d’Utilitat Pública, permet que els donatius o quotes fins a una quantitat de 150€ (siguin 
de particulars o d´entitats) desgravin el 75%." 

 

❖ A aquesta desgravació del 75% cal sumar-hi una altra desgravació del 15% perquè 
l’AUDIR pertany al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana, i aquesta ofereix 
la desgravació del 15% als nostres donants. 

 

❖ Per tant, estem parlant d’una desgravació que arriba al 90%, (75+15), la qual cosa 
significa que dels 150€ se’n recuperen 135€ a la Declaració de la Renda, si aquesta surt 
a retornar. El cost real és així de 15€." 

 

En cas que feu aportacions a altres ONG, Hisenda aplica la desgravació del 75% a la suma 

de les aportacions a ONGS fins als 150€, i del 45%, a partir dels 151 fins a la quantitat 

total donada.  
 

AUDIR fa un certificat acreditant la donació per lliurar a Hisenda.  

 

Molt important:  

• La inscripció ha de ser nominal, és a dir, ha d’anar a nom de la mateixa persona 
que la signa. 

• Qui faci la inscripció i la signi, ha de ser una persona que faci la declaració 
d’Hisenda, per tal que pugui obtenir la desgravació a final d’any. 

• Heu de fer arribar full d’inscripció que us adjuntem a l’AUDIR via correu 
electrònic o correu postal (adjuntem full d’inscripció per si desitgeu tramitar-lo 
per correu postal). 

• La solicitud i el formulari que t’adjuntem pots trobar-los també a la nostra 
web (menú “Qui som"?, links: Formulari i documentació) i enviar-los a 
p.claret@audir.org.  
 

 

mailto:p.claret@audir.org


Moltes gràcies per la vostra acollida. Us agraïm a l’avançada la vostra aportació. 
 

Per a qualsevol qüestió i/o aclariment, no dubteu de posar-vos en contacte amb 

nosaltres que amb molt de gust us atendrem. 
 

 

Ben cordialment 

 

 

 

Montse Castellà 
Presidenta 
 

 

Francesc Torradeflot 
Director 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


