
Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics  

 

Article 4. Aportacions, donacions, operacions assimilades i acords sobre condicions de 
deute. 
 
Dos. Donacions privades a partits polítics. 
 
a) Els partits polítics podran rebre donacions no finalistes, nominatives, en diners o en espècie, 
procedents de persones físiques, dins dels límits i d'acord amb els requisits i condicions 
establertes en aquesta llei. 
Les donacions rebudes acord amb el que disposa aquesta Llei, que tindran caràcter 
irrevocable, s'han de destinar a la realització de les activitats pròpies de l'entitat donatària. 
Els partits polítics no podran acceptar o rebre, directament o indirectament, donacions de 
persones físiques que, en l’exercici d'una activitat econòmica o professional, siguin part d'un 
contracte vigent dels que preveu la legislació de contractes del sector públic. 
 
b) Les quantitats donades als partits polítics hauran d'abonar-se comptes oberts en entitats de 
crèdit exclusivament per a aquesta finalitat. Els ingressos efectuats en aquests comptes seran, 
únicament, els que provinguin d'aquestes donacions. A aquest efecte, el partit polític ha de 
comunicar a les entitats de crèdit on tingui comptes oberts i al Tribunal de Comptes, quin o 
quins són els comptes destinats exclusivament a l'ingrés de donacions. Les entitats de crèdit 
han d'informar anualment al Tribunal de Comptes sobre les donacions que hagin estat 
ingressades en els citats comptes. 
 
d) De les donacions previstes en la lletra b) quedarà constància de la data d'imposició, import 
de la mateixa i del nom i identificació fiscal del donant. L'entitat de crèdit on es realitzi la 
imposició estarà obligada a estendre al donant un document acreditatiu en què constin els 
extrems anteriors. L'acceptació de les donacions d'efectiu s'entendrà produïda si en el termini 
establert a l'apartat anterior no s'hagués procedit a la seva devolució al donant, al seu 
consignació judicial o ingrés en el Tresor. 
 
f) Quan la suma del valor de les donacions efectuades per una mateixa persona física 
excedeixi el límit màxim anual permès es procedirà a la devolució de l'excés al donant. Quan 
això no hagi resultat possible, la quantitat o l'equivalent del bé en metàl·lic  s'ha d'ingressar al 
Tresor en el termini de tres mesos des del tancament de l'exercici. 
 
g) En tot cas, quan excepcionalment no hagi estat possible procedir a la identificació d'un 
donant, l'import de la donació s'ha d'ingressar al Tresor en el termini de tres mesos des del 
tancament de l'exercici. 
 
h) El que disposen les lletres anteriors és aplicable als supòsits de recepció de donacions a 
través de mecanismes de finançament participatiu. 
 
 
Tres. Operacions assimilades. 
 
Els partits polítics no poden acceptar que, directament o indirecta, terceres persones 
assumeixin de manera efectiva el cost de les seves adquisicions de béns, obres o serveis o de 
qualssevol altres despeses que generi la seva activitat. 

 

Article 5. Límits a les donacions privades. 
 
Un. Els partits polítics no poden acceptar o rebre directament o indirecta: 
 
a) Donacions anònimes, finalistes o revocables. 
b) Donacions procedents d'una mateixa persona superiors a 50.000 euros anuals. 
c) Donacions procedents de persones jurídiques i d'ens sense personalitat jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Règim tributari de les quotes, aportacions i donacions efectuades a partits polítics 
 
 
Article 12. Incentius fiscals. 
 
Dos. A les donacions a què es refereix l'article 4, efectuades als partits polítics, els són 
aplicables les deduccions que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
 
Article 13. Justificació de les quotes, aportacions i donacions efectuades. 
L'aplicació del règim tributari establert en l'article anterior estarà condicionada al fet que la 
persona física disposi del document acreditatiu de l'aportació, donació o quota satisfeta al partit 
polític perceptor. 
 
 
Article 14. Obligacions relatives a la comptabilitat dels partits polítics. 
 
Vuit. Els partits polítics han de publicar a la seva pàgina web, en el termini màxim d'un mes des 
de la data d'enviament al Tribunal de Comptes, el balanç, el compte de resultats i en particular: 
la quantia dels crèdits pendents d'amortització, amb especificació de l'entitat que el concedeix, 
l'import atorgat, el tipus d'interès i el termini d'amortització, les subvencions rebudes i les 
donacions i llegats d'import superior a 25.000 euros amb referència concreta a la identitat del 
donant o legatari, sense perjudici del que estableix l'article 7.5 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 
de maig, del Tribunal de Comptes. 
 
 
 
 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general  (  LOREG ) 
 
Article 128 
 

1. Queda prohibida l'aportació als comptes electorals de fons provinents de qualsevol 
administració o corporació pública, organisme autònom o entitat paraestatal, de les empreses 
del sector públic la titularitat de les quals correspon a l'Estat, a les Comunitats Autònomes, a les 
províncies o als municipis i de les empreses d'economia mixta, així com de les empreses que, 
mitjançant contracte vigent, presten serveis o realitzen subministraments o obres per a alguna 
de les Administracions Públiques. 
 
2. Queda igualment prohibida l'aportació a aquests comptes de fons procedents d'entitats o 
persones estrangeres, excepte els atorgats en el Pressupost dels òrgans de les Comunitats 
Europees per al finançament de les eleccions al Parlament Europeu, i, en el supòsit d'eleccions 
municipals, únicament amb relació a les persones per a qui sigui aplicable el que disposa 
l'article 13.2 de la Constitució. 
 
Article 129. Límit de l'aportació. 
Cap persona, física o jurídica, pot aportar més de 10.000 euros als comptes oberts per un 
mateix partit, federació, coalició o agrupació per recaptar fons en les eleccions convocades 
 
                                              ______________________________ 
 
 
Cap partit pot rebre donacions procedents de persones jurídiques i d'ens sense 
personalitat jurídica. 

 

 


