
 
 

 

ANNEX ARTICLES EXEMPCIÓ IVA, LLEI 37/1992, 28 DE DESEMBRE, DE L’IMPOST SOBRE EL 

VALOR AFEGIT 

 

 

Bàsicament, hi ha dos tipus d’exempció exclusives per a les entitats no lucratives: 

o Les quotes dels socis 

o El reconeixement del “Caràcter Social” de l’entitat 

 

1. Exempció de les quotes dels socis: 

Art.20.1.12è. Les prestacions de serveis i els lliuraments de béns accessòries a les 

mateixes efectuades directament als seus membres per organismes o entitats legalment 

reconeguts que no tinguin finalitat lucrativa, els objectius de la qual siguin de naturalesa 

política, sindical, religiosa, patriòtica, filantròpica o cívica, realitzades per a la consecució 

de les seves finalitats específiques, sempre que no percebin dels beneficiaris de tals 

operacions contraprestació alguna diferent de les cotitzacions fixades en els seus estatuts. 

 

S'entendran inclosos en el paràgraf anterior els Col·legis professionals, les Càmeres 

Oficials, les Organitzacions patronals i les Federacions que agrupin als organismes o 

entitats al fet que es refereix aquest nombre. 

 

L'aplicació d'aquesta exempció quedarà condicionada al fet que no sigui susceptible de 

produir distorsions de competència. 

 

 

2. Exempcions pel reconeixement del caràcter social de l’entitat (art.20.3) 

Art.20.1.8è. Les prestacions de serveis d'assistència social que s'indiquen a continuació 

efectuades per entitats de Dret Públic o entitats o establiments privats de caràcter social: 

a) Protecció de la infància i de la joventut. Es consideraran activitats de protecció de 

la infància i de la joventut les de rehabilitació i formació de nens i joves, la 

d'assistència a lactants, la custòdia i atenció a nens, la realització de cursos, 

excursions, campaments o viatges infantils i juvenils i altres anàlogues prestades 

en favor de persones menors de vint-i-cinc anys d'edat. 

 

b) Assistència a la tercera edat. 

 

c) Educació especial i assistència a persones amb minusvalidesa. 

 

d) Assistència a minories ètniques. 

 

i) Assistència a refugiats i asilats. 

 

f) Assistència a transeünts. 

 

g) Assistència a persones amb càrregues familiars no compartides. 

 

h) Acció social comunitària i familiar. 



 
 

i) Assistència a ex-reclusos. 

 

j) Reinserció social i prevenció de la delinqüència. 

 

k) Assistència a alcohòlics i toxicòmans. 

 

l) Cooperació per al desenvolupament. 

 

L'exempció comprèn la prestació dels serveis d'alimentació, allotjament o transport 

accessoris dels anteriors prestats per aquests establiments o entitats, amb mitjans 

propis o aliens. 

 

Art.20.1.13è. Els serveis prestats a persones físiques que practiquin l'esport o l'educació 

física, qualsevol que sigui la persona o entitat al càrrec de la qual es realitzi la prestació, 

sempre que tals serveis estiguin directament relacionats amb aquestes pràctiques i siguin 

prestats per les següents persones o entitats: 

 

a) Entitats de dret públic. 

 

b) Federacions esportives. 

 

c) Comitè Olímpic Español. 

 

d) Comitè Paralímpic Español. 

 

i) Entitats o establiments esportius privats de caràcter social. 

 

L'exempció no s'estén als espectacles esportius. 

 

 

Art.20.1.14è. Les prestacions de serveis que a continuació es relacionen efectuades per 

entitats de Dret públic o per entitats o establiments culturals privats de caràcter social: 

 

a) Les pròpies de biblioteques, arxius i centres de documentació. 

 

b) Les visites a museus, galeries d'art, pinacoteques, monuments, llocs històrics, jardins 

botànics, parcs zoològics i parcs naturals i altres espais naturals protegits de 

característiques similars. 

 

c) Les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i 

cinematogràfiques. 

 

d) L'organització d'exposicions i manifestacions similars. 

 

 

 

 



 
 

 

Per una altra banda, hi ha activitats que són exemptes per la pròpia naturalesa de 

l’activitat, sempre que sigui prestada per un establiment autoritzat per l’òrgan 

competent: 

o  Assistència Sanitària 

o  Ensenyament (amb excepcions) 

Nota: l’exempció d’ensenyament  inclou les activitats de lleure, quan es desenvolupen 

dins d’un centre educatiu o escola, per exemple, els serveis de menjador escolar o 

d’acollida als infants). 

Art.20.1.9è. L'educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de nens, inclosa 

l'atenció a nens als centres docents en temps intel·lectiu durant el menjador escolar o en 

aules en servei de guarderia fora de l'horari escolar, l'ensenyament escolar, universitària i 

de postgraus, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades 

per Entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes 

activitats. 

 


