
Quina norma regula el mecenatge a la Comunitat Valenciana?
La Llei 20/2018, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i 
esportiu no professional.

Què és el mecenatge i el micromecenatge?
Es considera mecenatge tota contribució privada aportada de forma 
altruista per a la realització de projectes o activitats culturals, científiques 
o esportives no professionals que hagen estat declarades o que tinguen la 
consideració d’interés social.

Quan els projectes o activitats es financen per mitjà de moltes aporta-
cions individuals realitzades amb caràcter altruista, la Llei parla de 
micromecenatge.

Qui pot ser mecenes?
Qualsevol persona física o jurídica pot ser mecenes, però sols poden 
acollir-se als incentius fiscals previstos en la legislació valenciana les 
persones físiques amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

Les persones jurídiques, al ser la CV una comunitat autònoma de règim 
comú, i no tindre competències tributàries en l’àmbit de l’impost de 
societats, no tenen beneficis fiscals.

Quins avantatges té ser mecenes?
Socials: el mecenes es converteix en part important d’un projecte cultu-
ral, científic o esportiu no professional ja que mitjançant la seua aportació 
i la d’altres mecenes es podrà dur a terme i beneficiar a tota la societat.

Beneficis fiscals: deduccions d’un 25 % en la quota autonòmica de l’IRPF 
per:
- donacions relatives al patrimoni cultural valencià
- donacions destinades al foment de la llengua valenciana.
- donacions o cessions d’ús o  comodat per a altres fins de caràcter

cultural, científic o esportiu no professional.

Qui pot ser beneficiari del mecenatge?
Les persones físiques o jurídiques que reben les aportacions dels mece-
nes per a desenvolupar un projecte d’interés social.

El mecenatge per a
finançar projectes locals
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Es consideren beneficiàries les següents persones i entitats:
- Les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la 

Comunitat Valenciana, l’objecte social de les quals siga de caràcter cultu-
ral, científic o esportiu no professional, com ara les fundacions, les associa-
cions declarades d’utilitat pública, les federacions i les associacions espor-
tives al territori de la Generalitat i les federacions i les associacions de les 
entitats sense ànim de lucre.

- La Generalitat, els seus organismes públics i el sector públic instrumental 
   de la Generalitat.
- Les entitats locals de la CV, els seus organismes públics, les fundacions i els 
   consorcis que en depenguen.
- Les universitats públiques i privades de la CV, les seues fundacions i els 
   col·legis majors adscrits a aquestes.
- Els instituts i els centres d’investigació de la CV o que hi tinguen seu.
- Els centres superiors d’ensenyaments artístics de la CV.
- Els museus i les col·leccions museogràfiques reconegudes per la 
  Generalitat Valenciana
- Les empreses culturals que tinguen el seu domicili fiscal a la CV i que 
   tinguen com a objecte social  activitats artístiques o cultural.
- Les persones físiques residents i amb domicili fiscal a la CV que, de forma 
   habitual, exercisquen activitats culturals, científiques i esportives de 
   caràcter no professional.

Seran igualment persones  o entitats beneficiàries del mecenatge les 
persones o les entitats objectivament comparables a les anteriors amb seu 
a altres comunitats autònomes, estats membres de la Unió Europea o estats 
associats de l’espai econòmic europeu que desenvolupen projectes o 
activitats  declarades d’interés social.

De quina forma poden realitzar els mecenes les aportacions?
a) Donacions: consisteixen en la entrega  de diners, béns o drets amb 
     caràcter irrevocable i sense rebre contraprestació alguna.

b) Préstecs d’ús o comodat: consisteix en l’entrega gratuïta d’un bé perquè 
     la persona o entitat beneficiària el destine durant un període de temps a 
     un projecte o activitat cultural, científica o esportiva declarada o conside
     rada d’interés social, i una vegada transcorregut aquest període el torne 
     al donant.

Què vol dir que un projecte té interés social?
La Llei 20/2018 estableix que el projectes o les activitats hauran 
d’obtindre la Declaració d’Interés Social per a poder optar a ser 
finançades pels mecenes.

Com obtindre la declaració d’interès social?
Cal presentar una sol·licitud a una de les dues convocatòries anuals.

El Consell Assessor del Mecenatge, d’acord amb determinats criteris 
establerts en la llei, avaluarà el projecte i elevarà la seua proposta , que 
serà en tot cas motivada, a la direcció general competent en matèria de 
cultura, que emetrà una resolució de conformitat amb la proposta 
esmentada.

L’Oficina del Mecenatge serà encarregada de donar difusió als projec-
tes que haguen obtingut la Declaració d’Interès Social.

Quins projectes es consideren d’interés social sense necessitat 
d’obtindre la declaració d’interés social?
Els promoguts per:

- La Generalitat, els seus organismes públics i el sector públic instru-
   mental de la Generalitat

- Les entitats locals de la CV, els seus organismes públics, les fundacions 
   i els consorcis que en depenguen

- Les universitats públiques de la CV, les seues fundacions i els  col·legis 
   majors adscrits a aquestes

- Els instituts i els centres d’investigació de la CV o que hi tinguen seu.


