Benvolguts socis,
Com bé ja sabeu, l’Ateneu té diferents quotes per als socis. Des de l’Ordinària de 9 € mensuals
(equivalent a 108 € anuals) fins a la de Soci Protector a partir de 50 € al mes.
La Junta de l’Ateneu de Maó, el dia 18 d’abril va acordar que les quotes de socis a partir del tipus
preferent (20 € al mes equivalents a 240 € anuals) puguin ser abonades a la Fundació Ateneu.
D’aquesta manera el soci que opti per aquesta forma de pagament, és a dir donació a la citada
fundació, podrà acollir-se a l’actual Llei de Mecenatge.
Si optéssiu per aquesta proposta ens ho hauríeu d’autoritzar expressament per tal de poder
procedir al seu cobrament
La Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
d’incentius fiscals al mecenatge té una finalitat eminentment incentivadora de la col·laboració
particular en la consecució d’un objectiu d’interès general que es caracteritza per la manca
d’ànim lucratiu amb una única finalitat de caràcter general i públic.
Gràcies a aquesta normativa són vigents importants desgravacions, tant a l’impost sobre la
renda com a l’impost sobre societats, amb la finalitat de promoure donacions cap a aquest tipus
d’entitats.
Concretament, i per a les persones físiques, des de l’any 2016 es pot aplicar una desgravació del
75% sobre un import màxim de donació de 150 € anuals, amb un 30% sobre l’import que
excedeixi d’aquest màxim. Pel que fa a les persones jurídiques s’aplica una desgravació del 35%
sobre l’import donat.
En tots dos casos quan les donacions es realitzen durant un període mínim de tres anys i sempre
que l’import donat no sigui menor al de l’exercici anterior la desgravació passa del 30% al 35%
per a les persones físiques i del 35% al 40% per a les persones jurídiques.
Quadre a mode de resum:
TAULA I

ANY 2018
SIMULACIÓ DE DEDUCCIONS PER A UNA QUOTA DE 20 € MENSUALS
Seguidament posem a tall d’exemple la simulació del què representaria per a un soci que en
aquests moment sigui Soci Ordinari (pagament de 9 €, total anual de 108 €) i decideix passar a
ser Soci Preferent (quota mensual de 20 €, anual 240 €) acollint-se, d’aquesta manera, als
avantatges fiscals que representaria ser aquest tipus de soci, en fer ingrés d’aquesta quantitat
com a donació a la Fundació Ateneu.
Per aquest any 2018, si un Soci Ordinari fes el pas cap a Soci Preferent, atès que ja ha pagat les
quotes de 9 € de gener a juny (9 €/mes x 6 mesos = 54 €), li faltaria per abonar les quotes de
Juliol a desembre que, a 20 €/mes, pugen a 120 €.
Seguint les actuals lleis de mecenatge, tal i com es representen a la Taula I d’aquest document,
tindria dret a una deducció del 75% d’aquests 120 € que falten per abonar de la quota anual de
2018 (recordem: fins a 150 € es permet deduir un 75%).
En aquest cas, a la casella de deduccions de la seva Declaració de Renda corresponent a l’any
2018 (que es portarà a terme el 2019), la quantitat deduïda dels 120 € (75 %) serà de 90 €,
essent per tant el cost real d’aquests sis mesos de 30 €.
Es evident que a aquests 30 € s’hi han d’afegir els 54 € ja abonats a les sis primeres quotes, de
les quals, dins d’aquest any, no es podran beneficiar d’aquestes desgravacions per no haver-se
abonat, com a donació, al compte de la Fundació Ateneu.
La realitat és que el cost de quotes 2018 de l’Ateneu, -tretes ja les deduccions- serien: 54 € dels
primers sis mesos, més 30 € (120 € abonats, menys 90 de la deducció fiscal). Total (54 + 30) 84
€ que, dividits per 12, donen una quota real repercutida de 7 €/mes, tal i com es reflecteix a la
taula següent.
Taula II
Per aportar (de juliol –
desembre del 2018):
20 € quota mensual, per
6 (sis mesos) = 120 €

Desgravació del 75%
sobre 120€ = 90€ de
deducció.
Cost real: 30 €

Cost real 2018:
-54€ de la quota gener-juny
(sense desgravació)
-30€ cost de juliol-desembre (un
cop restada deducció)
-Total anual: 84
-Equivalència al mes: 7 €

Total aportat a l’Ateneu de Maó el 2018:
De gener a juny, 6 (sis) quotes de 9 euros/mes, que equivalen a 54 euros
De juliol a desembre 6 (sis) quotes de 20 euros/mes, que equivalen a 120 euros

Total abonat: 174€.
Desgravat: 90€.
Cost anual real: 84€.
Cost mensual: 7€.

ANY 2019
SIMULACIÓ DE DEDUCCIONS QUAOTA DE 20 € AL MES
Per el proper any 2019, i en el supòsit que no variessin les condicions de la llei de mecenatge
actualment vigent, la simulació del cost real de les quotes, calculades les deduccions, seria com
segueix.

20 €/mes = 240 €/any.
D’aquests 240 €/any, 150 es poden acollir a la deducció del 75 %. El 75 % de 150 € és equivalent
a 112,5 € a desgravar.
Fins arribar a 240 €, restats els 150 € que ja són acollits a la desgravació del 75 %, queden 90 €.
En aquest cas tota quantia que superi els 150 € té dret a desgravar un 30 %. Així el 30 % de 90
són 27 €.
El total a desgravar, doncs, és 112,5 € + 27 €= un total desgravat de 139,50 €.
240 € de quota anual, menys 139,50 € desgravats, ens dóna 100,50 € de cost anual real que,
dividit per 12 mesos, faria que la quota mensual sortís a 8,33 €/mes.

Taula III
Aportació de
gener a
desembre de
2019:
20 € quota
mensual, per 12
(dotze mesos) =
240 €

Desgravació del
75% sobre 150€ =
112’50€ de
deducció.

Desgravació del 30%
sobre 90 € (quantia
resultant de 240
menys 150) = 27€

Cost real 2019:

Cost real dels 150
euros (150 –
112,50) = 37,50 €

Cost real dels 90 euros
(90 – 27): 63 €
-Equivalència al mes:
8,33€.

-100,50€ (37,50 + 63), un
cop restada la deducció
corresponent.

De gener a desembre, 12 (dotze) quotes de 20 euros/mes, que equivalen a 240 euros/any
Total abonat: 240€.

Desgravat: 139,50 €.
Cost anual real: 100,50 €.
Cost mensual: 8,33 €.
ANY 2020
SIMULACIÓ DE DEDUCCIONS QUAOTA DE 20 € AL MES
També en el supòsit que no variessin les condicions de l’actual llei de mecenatge, la simulació
per al tercer any d’aportacions a una fundació, com ho es la Fundació Ateneu de Maó, els
resultats són com segueix.
20 €/mes = 240 €/any.
D’aquests 240 €/any, 150 € es poden acollir a la deducció del 75 %. El 75 % de 150 € és
l’equivalent a 112,5 € a desgravar.
Fins arribar a 240 €, restats el 150 € acollits a la desgravació del 75 %, queden 90 €. En aquest
cas tota quantia que superi 150 € té dret a desgravar, ja dins del tercer any d’aportació, un 35%.
El 35 % de 90 € són 31,50 €.
Així doncs, el total a desgravar son 112,5 € + 31,50 €, que fa un total desgravat de 144,00 €.
240 € de quota anual, menys 144,00 € desgravats, fan un 96,00 € de cost anual real que, dividit
per 12 mesos, fa que la quota mensual surti per 8 €/mes.
Taula IV
Aportació de
gener a
desembre del
2019:
20 € quota
mensual, per 12
(dotze mesos) =
240 €

Desgravació del
75% sobre 150€ =
112’50€ de
deducció.

Desgravació del 35%
sobre 90 € (quantia
resultant de 240
menys 150) = 31,50€

Cost real 2020:

Cost real dels 150
euros (150 –
112,50) = 37,50 €

Cost real dels 90 euros
(90 – 27): 58,50 €
-Equivalència al mes: 8 €.

-96,00€ (37,50 + 58,50),
un cop restada la
deducció corresponent.

De gener a desembre, 12 (dotze) quotes de 20 euros/mes, que equivalen a 240 euros/any
Total abonat: 240€.
Desgravat: 144,00 €.
Cost anual real: 96,00 €.
Cost mensual: 8,00 €.

