
La teva implicació
perdura

Continuem treballant, com ho hem fet des de fa més de 59 
anys, per defensar els drets civils, la llengua, la cultura i el dret a 
l’autodeterminació. Volem una societat més digna i més justa.



Amb el teu llegat solidari, a Òmnium Cultural millorarem 
la societat de les generacions futures. Quan ja no hi 
siguis, farem que la teva implicació perduri.



Què farem amb el teu 
llegat solidari?

Drets i llibertats: volem aconseguir l’amnistia 
per als prop de 3.000 represaliats a Catalunya i 
el retorn dels exiliats. No defallirem fins que el 
nostre president injustament empresonat, Jordi 
Cuixart, sigui lliure.

Llengua: donarem continuïtat a premis literaris, 
com el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, el 
Premi Sant Jordi de Novel·la o el premi Òmnium 
a la Millor Novel·la de l’Any.

Cultura: 
impulsarem iniciatives d’ajuda a aquest 
sector, com la mostra d’audiovisuals VOC, el 
premi Sambori de narrativa infantil i juvenil, 
o la tradició de la Flama del Canigó. 

Un país més just: 
treballarem per una societat lliure de pobresa, 
d’exclusió i de desigualtats. 

Territori: 
mantindrem la nostra presència als Països 
Catalans, expandint la nostra xarxa. 



Una decisió important que ajuda al futur del país

Puc incloure Òmnium al testament?

Pots deixar el teu llegat o herència, excepte la legítima, a qualsevol persona física o jurídica.

Quina diferència hi ha entre llegat i herència?

L’herència és la totalitat de propietats, drets i obligacions que reben els hereus quan la 
persona ha mort. En canvi, el llegat és una part d’aquesta herència i, en aquest cas, el 
beneficiari no respon amb el seu patrimoni de les obligacions del testador. 

Quin tipus de llegat puc deixar a Òmnium Cultural?

Pots deixar una quantitat determinada de diners o béns materials com immobles, joies, 
obres d’art o valors financers, entra d’altres. Qualsevol aportació, per petita que sigui, pot 
constituir-se com a llegat a favor d’una entitat com Òmnium Cultural. 
Incloent Òmnium en el teu testament, no perjudicaràs els hereus legítims, que continuaran 
sent els legitimaris de la part legal que els pertoca.

Què passa si no faig testament?

Fent testament t’assegures que els teus béns seran gestionats d’acord amb la teva voluntat. 
Tot i no ser obligatori, és aconsellable per deixar clares quines són les últimes voluntats.
En el cas de no fer testament, serà la llei qui decidirà a qui van a parar els teus béns. I, si no 
tens cap hereu forçós, serà l’Estat qui es quedi els teus béns. 

Té algun benefici fiscal incloure Òmnium en el testament?

Òmnium està exempt de pagar l’impost de successions i, per tant, podrem destinar íntegra-
ment el que ens deixis a complir les teves voluntats. 

Així mateix, els ingressos derivats d’herències i llegats estan exempts en l’Impost de societats 
perquè som una organització no lucrativa acollida a les exempcions fiscals recollides en la 
Llei 49/2002.



Si vols incloure Òmnium en el teu 
testament com a beneficiari d’un 
llegat, et suggerim que segueixis 
els següents passos:

1

Assessora’t amb el teu notari de confiança perquè resolgui 
tots els teus dubtes i pugui redactar el document perquè 
tingui validesa. D’aquesta manera, t’asseguraràs que es pu-
gui complir el que hagis establert.

2

Per incloure Òmnium Cultural com a hereva o beneficiària 
d’un llegat, és necessari que facis constar les següents dades 
en el teu testament. 

Òmnium Cultural
C. Diputació, 276, principal, Barcelona
CIF: G08310070

3

És aconsellable que algú de confiança tingui còpia del teu 
testament. Recorda que el pots modificar tantes vegades 
com vulguis al llarg de la vida. 

4

Si decideixes incloure Òmnium en el testament, és conve-
nient que contactis amb nosaltres per tal que vetllem per-
què les teves voluntats es compleixen. 



llegats@omnium.cat

PAULA MERCADÉ

T. 933 198 050

Si tens més dubtes,
pots contactar
amb nosaltres

Si estàs pensant a col·laborar amb l’entitat deixant el teu llegat solidari i 
necessites més informació, vols resoldre algun dubte o vols informar-nos 

de la teva decisió, pots contactar amb nosaltres.


