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Incentiu als donatius a les ONG
La desgravació en la declaració de la renda augmenta del 25% al 50% per als primers 150 euros
AURI GARCIA MORERA
BARCELONA

L’entrada en vigor de la reforma fiscal, l’1 de gener d’aquest any, ha comportat un nou incentiu per als donatius a les ONG. La desgravació en la
declaració de la renda ha augmentat
del 25% al 50% aquest any i arribarà al 75% l’any que ve per a les aportacions a entitats de fins a 150 euros.
Un límit en què s’inclouen la gran
majoria dels donatius. Segons un estudi de l’Associació Espanyola de
Fundraising, el 68% dels donants hi
destinen menys de 150 euros.
David Camps, cofundador de l’Associació Espanyola de Fundraising i
responsable de captació de fons de la
Fundació Vicenç Ferrer, subratlla
que la desgravació “no és el principal
argument per als donatius però sí
que és un incentiu afegit”. Recorda
que “només el 19% de la població és
donant” i espera que les novetats siguin “una via d’entrada” de nous donatius. Per als donants actuals, defensa que l’augment del retorn fiscal
es destini a augmentar les quotes:
“Amb aquest diferencial, han de ser
capaços de donar més”.
Sense llei de mecenatge

Camps confia que la quantitat total
de les aportacions a entitats, que segons l’estudi ha baixat de 825 milions euros el 2006 a 488 milions el
2014, “repuntarà” a partir d’ara gràcies a aquestes novetats, que defineix com “una oportunitat”, malgrat que considera que “s’han quedat molt curtes”. L’Associació Espanyola de Fundrasing demanava, tal
com va proposar el grup de Convergència i Unió al Congrés, que la desgravació arribés fins al 100% per als
primers 150 euros. A més a més, segons Camps, “l’objectiu no era que
la reforma de la llei de mecenatge

Els canvis introduïts
per la reforma fiscal
● Fins a 150 euros
La desgravació puja del 25% al
50% aquest any i al 75% l’any que
ve. Així, un donant pot augmentar
la quota multiplicant-la per 1,5 i
mantindrà l’esforç que feia fins
ara, ja que se li retornarà la diferència en la declaració. L’any que
ve podrà incrementar la quota fins
al triple del que aportava l’any passat fent el mateix esforç.
● Quantitats superiors
La desgravació de la part de donatius que superi els 150 euros passa
del 25% al 32,5% aquest any i al
35% l’any que ve, sempre que sigui
una col·laboració periòdica. Perquè
s’apliqui el criteri, cal haver fet donatius a la mateixa entitat almenys
els dos anys anteriors. Si no, la deducció passa a ser d’un 27,5%
aquest any i d’un 30% l’any que ve.

UN ARGUMENT MÉS

Una captadora de socis a peu de carrer del comitè espanyol de l’ACNUR, treballant en una cruïlla del centre de Barcelona,
a mitjans de gener. Entitats com Oxfam Intermón ja han començat a trucar als seus socis, aquestes últimes setmanes,
per demanar-los que augmentin la quota després dels canvis fiscals. FRANCESC MELCION

Oportunitat
El canvi
permet als
donants
augmentar la
quota fent el
mateix esforç
Avís
Les ONG
demanen que
no sigui una
excusa per a
la retirada de
fons públics

entrés per la porta del darrere de la
reforma fiscal”. La idea inicial de reforma de la llei de mecenatge anava molt més enllà d’una modificació
de les deduccions, i moltes mesures
rellevants “s’han perdut amb la decisió de no tirar endavant la reforma
i dividir-ho en dos debats”. A part
dels canvis en matèria fiscal, s’ha
plantejat una reforma de la llei de
fundacions que tampoc ha convençut el sector.
Recels pel canvi de model

Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat - Organitzacions per a la
Justícia Global, considera “una bona notícia tot el que suposi un augment dels fons per a les entitats”,
però matisa que això no pot servir
“com a excusa per retirar fons públics per una altra banda”. Acebillo
defensa que “l’administració no pot
desatendre la seva responsabilitat”
i es mostra crítica amb el model
d’incentivar fiscalment els donatius
privats mentre es redueixen les subvencions públiques.
La federació no és partidària
d’utilitzar “l’argument de l’incentiu
fiscal com a raó per donar o per donar més”, tot i que Acebillo entén
que “la lògica de les entitats més
grans pot ser una mica diferent”. A
més a més, alerta que les novetats
també tenen inconvenients pràctics: “Només les entitats que estan
reconegudes com d’utilitat pública
poden accedir a aquests avantatges,
i els últims temps no s’estan reconeixent noves entitats”.e

L’ajuda oficial al desenvolupament
retrocedeix al nivell del 1989
A.G.M.
BARCELONA

L’ajuda oficial al desenvolupament
de l’Estat ha retrocedit fins al nivell
del 1989, segons l’última edició de
l’informe anual La realitat de l’ajuda, elaborat per Oxfam Intermón.
Coincidint amb el vintè aniversari
de les mobilitzacions per demanar
que s’hi dediqués un 0,7% del PIB, i
després que el 2009 s’arribés a un
sostre del 0,5%, aquest percentatge
ha baixat ara fins a un 0,17%.
José María Vera, director general d’Oxfam Intermón, va recordar
en la presentació d’aquest informe
que les “manifestacions i acampades massives” de fa 20 anys “van
aconseguir fer créixer els fons assig-

Cooperants de Metges Sense
Fronteres a Libèria. PASCAL GUYOT / AFP

nats a lluitar contra la pobresa i dotar Espanya d’una política de cooperació que no tenia”.
Vera va lamentar que, amb el retrocés d’aquests últims anys, “Espanya té el trist honor d’haver retallat
la seva cooperació més que ningú en
qualsevol moment de la història”.
Segons el director general d’Oxfam
Intermón, “ni tan sols Irlanda o
Portugal, malgrat que viuen crisis
més profundes, han retallat a
aquests nivells la seva política de solidaritat internacional”.
Segons el document La realitat de
l’ajuda, que aquest any s’ha convertit
en una plataforma digital, entre el
2009 i el 2013 Espanya ha retallat
la seva ajuda oficial al desenvolupament neta en un 62,2%. Amb el
pes d’un 0,17% del PIB, ocupa el
lloc 21 del rànquing de 28 donants
de l’OCDE, molt lluny de la mitjana
de la UE, del 0,42%.
La comunitat que més fons destina a l’ajuda oficial al desenvolupament és Andalusia, amb 45,9 milions, tot i que Euskadi és la que fa un
esforç més gran, del 0,30% del seu
pressupost. Catalunya, que els últims anys ha reduït el pressupost a
la mínima expressió, ocupa un lloc
discret en el rànquing de l’Estat,
amb 3,6 milions, que representen
un 0,05% del seu pressupost.e

