
PREGUNTAS FRECUENTES PROGRAMA AMIGOS CATEDRAL DE SANTIAGO

1. ¿Como consigo o meu carné do Programa “Amigos Catedral de Santiago?

Pode recoller o carné persoalmente na sede da Fundación Catedral de Santiago.  Casa  do 
Deán, Rúa  do Vilar,1 - 15705 - Santiago de Compostela - Tel. 981 569 327.

Poderá recibilo tamén por correo postal, enchendo un formulario que aparece unha vez 
efectuada a doazón.

2. ¿Onde debo efectuar a reserva previa para as visitas ás visitas temáticas 
(Cubertas, Escavacións e Pórtico da Gloria)?

As visitas temáticas pódense reservar a través da web da Catedral 
(http://www.catedraldesantiago.es/) ou chamando ao 981967513 ou o 981552985

Deberá presentar o Carné de Amigos para recoller a súa invitación no Centro de recepción de 
visitantes.

3. FISCALIDADE

Dedución da cota do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)

Importe doazón 2015 2016

Primeiros 150 € 50% 75%

Resto 27,5% 30%

Doazóns plurianuais (á mesma entidade durante polo menos 3 anos) > 150 €* 32,5% 35%

Actividade prioritaria de mecenado +5% +5%

Límite de dedución base  liquidable 10% 10%

* Por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do exercicio anterior

Dedución da cota do Imposto sobre Sociedades (IS)

Importe donación 2015 2016

Doazóns en xeral 35% 35%

Doazóns plurianuais (á mesma entidade durante polo menos 3 anos) 37,5% 40%

Actividade prioritaria de mecenado +5% +5%

Límite de dedución base  liquidable 10% 10%

* Por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do exercicio anterior

Actividade prioritaria de mecenado

Dacordo co establecido no artigo 22 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal de
entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, consideraranse actividades
prioritarias de mecenado a conservación, restauración ou rehabilitación dos bens do Patrimonio
Histórico Español que se relacionan no Anexo  XIII desta Lei.

4. ¿Canto tempo é válida a subscrición?

A subscrición comprende un ano natural, desde o mes en que o Amigo se dá de alta ata o fin 
dese mesmo mes ao ano seguinte.

5. ¿Como podo anular unha subscrición anual?

Cando fas unha doazón coa modalidade de pago de subscrición anual, enviarémosche un email
cos datos da operación e as indicacións necesarias para dar de baixa a túa subscrición anual.

http://www.catedraldesantiago.es/


Recomendamos gardar devandito email para facilitar a baixa da subscrición no futuro.

Para  cancelar  a  túa  subscrición  anual  envíanos  un  correo  a
administracion@catedraldesantiago.es coa a seguinte información:

• Asunto: "Baixa subscrición Amigos"
• Referencia da operación
• Data da operación
• Importe da operación
• Últimos 4 díxitos da tarxeta coa que realizou a subscrición


