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DECLARACI6 D'UTILITAT PUBLICA
DIARI OF'ICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALI]IIYA
DOGG Nfmero 6232 Data 15 d'octubre de20l2

RESOLUCI6 JUS/2060D012, de 18 de setembre de declaraci6 d'utilitat prfiblica d'una
associaci6.

Aquesta Resoluci6 declara d'utilitat priblica s6Federaci6 Catalana de Donants de Sangrr,
inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justicia, nirm. d'inscripci6 8, secci6 2a.
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La

declaraci6 d'utilitat priblica 6s el reconeixement administratiu que una associaci6 esta
constituida per assolir una finalitat d'interds general. Aquest reconeixement, comporta una sdrie
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de drets i obligacions.
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S6n drets de les associacions declarades
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d'Utilitat Priblica:

Baix Llobregat
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Donatius realitzats per persones fisiques a favor d'associacions declarades d'Utilitat
Pt'iblica i de Fundacions. El percentatge de deducci6 depdn del rdgim fiscal que tingui
I'associaci6 declarada d'utilitat pfblica o fundaci6:
Dret de deducci6 d'an 25Vo de la donaci6 a la quota de I'IRPF del donant (persona fisica) si

Girona
Hospital de St.

La utilitzaci6 del titol 66Declarada d' Utilitat Priblica" en tota classe de documents a
continuaci6 de la seva denominaci6.
r Gaudir de les exempcions, benelicis fiscals i econdmics que les lleis estableixin.
o Disposar d'assistdncia juridica gratui'ta en els termes que preveu la legislaci6
o
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I'entitat (associaci6 declarada d'utilitat priblica o fundaci6) que rep la donaci6 compleix amb els
requisits establerts a la llei 4912002 i que hagin exercit la opci6 d'acollir-se als seus beneficis
fiscals. La opci6 es realitza mitjangant la presentaci6 a I'Agdncia Tributdria d'un model 036,de
Declaraci6 Censal.
La base de la deducci6 pel donant no podrd superar el l\Yo de la seva base liquidable de
I'exercici.
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Dret de deducci6 d'un 107o de la donaciil ala quota de I'IRPF del donant (persona fisica) si
I'entitat no compleix els requisits de la llei 4912002 ilo no ha exercit I'opci6 per aquest rdgim
fiscal (article 68.3 de la Llei 3512006 de I'IRPF)
La base de la deducci6 pel donant no podrd superar el l\Yo de la seva base liquidable de
I'exercici.
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La rendici6 de comptes anuals de I'exercici anterior, en el termini dels sis mesos

segtients a la seva finalitzaci6.
o La presentaci6 davant de I'organisme que controli la seva constituci6 i inscripci6
registral, d'una memdria descriptiva de les activitats realitzades durant aquest periode.
o El dipdsit dels comptes anteriors en el registre competent.
o L' entrega a les Administracions Pfbliques dels informes que els siguin requerits,
sobre les activitats realitzades pel compliment de les seves finalitats associatives.

Entre les obligacions comptables de les associacions declarades d'utilitat priblica, hem
d'esmentar la concretada en I'apartat 1 de I'article 34 de la Llei 112002, reguladora del Dret
d'Associaci6: la rendici6 dels Comptes Anuals
Anualment, les associacions declarades d'utilitat priblica han de retre comptes i fer una memdria
justificativa sobre I'exercici finalitzat. Els comptes anuals permeten que aquesta obligaci6 es
dugui a terme d'una manera estandarditzada i oficial
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