
Compromís amb l’associacionisme! 
Cap a un marc legal i fiscal que incentivi l’associacionisme

Les associacions esdevenen uns actors essencials en la construcció d’una societat equitativa i

vertebradores de la participació democràtica dels ciutadans i les ciutadanes.

És aquesta contribució a les finalitats altruistes, d’interès general, la que fonamenta que es

desenvolupin polítiques públiques de foment i suport a l’associacionisme i a la participació

social.  En aquest sentit, aquestes són algunes de les línies que demanem desenvolupar:

-Desenvolupar una autèntica política pública de foment i de suport a l’associacionisme, un

voluntariat de matriu associativa i la participació social en general, impulsant també plans i

mesures de dinamització i suport d’àmbit de país, comarcal i local. Ubicar la direcció general

corresponent  al  Departament  de  Presidència  o  en  un  Departament  que  n’asseguri  la

transversalitat, en coordinació amb la resta de departaments.

- Promoure una valoració positiva de l’associacionisme i la participació, campanyes de suport

i visiblització als de mitjans de comunicació, tot evitant visions estigmatitzadores.   Promoure

iniciatives  d’educació  per  la  participació  i  impulsar  un  programa  de  foment  de

l’associacionisme i la participació en l’àmbit escolar.

-Millorar  el  finançament,  simplificar  i  unificar-ne  els  processos  i  avançar  els  terminis  de

convocatòria, resolució i pagament de subvencions. Finançar les federacions i estructures de

segon i tercer nivell de manera estable, singular i d’acord amb la seves funcions.

-Enfortir  el  reconeixement  de l’associacionisme i  la  societat  civil  en general,  basat  en la

participació, el voluntariat, la manca de lucre, l’autoorganització i la transformació social i

personal.

- El reconeixement del dret a la participació. Facilitar la interlocució promovent espais de

decisió directa sobre polítiques públiques, així com aprofundir en polítiques de governabilitat

basades  en  la  col·laboració  entre  l'administració,  l'associacionisme  i  la  societat  civil  en

general. 

-Facilitar  espais adequats,  accés a equipaments públics  i  la realització d’activitat  a l’espai

públic, en tant que vertebrador de cohesió social i relacions ciutadanes.



-Desenvolupar un marc fiscal i legal que faciliti i incentivi l’associacionisme i eviti equiparar-lo

al de les persones jurídiques que desenvolupen una activitat empresarial.

Tot i la importància de desenvolupar una política pública que fomenti l’associacionisme en

diferents línies, és en aquest últim punt d’un marc legal i fiscal propi en què des de la Xarxa

d’Associacionisme de Catalunya hem decidit ampliar i centrar les demandes específiques en

l’actual document.

La regulació actual  imposa tot un seguit de deures a les associacions que, com dèiem, a

vegades  s’equiparen  als  de  les  persones  jurídiques  que  desenvolupen  una  activitat

empresarial. A la vegada, s’han aprovat o proposat diferents normatives en els darrers anys

en una direcció oposada a la que proposem. Un d’aquests exemples és la recent reforma de

la Llei de l’Impost de Societats.

Davant d'aquests fets,  un cop analitzades les problemàtiques que se’n deriven i, després

d’un  debat  profund  i  participatiu, les  entitats  no  lucratives  integrants  de  la  Xarxa

d'Associacions de Catalunya (XAC) fem les propostes següents amb un horitzó de CANVI

NORMATIU. 

1. Establiment  d’un  estatut  fiscal  de  les  associacions,  comú  per  a  totes  les  que

compleixin finalitats d’interès general. Eliminació de la declaració d’utilitat pública

d’èpoques pre-democràtiques. Altrament, tenint en compte la major exigència quant

la compliment dels deures formals a aquestes entitats considerem que el règim de

mecenatge ha de ser voluntari, per tal que s’hi acullin les entitats quer ho considerin

adient i expressament ho sol·licitin.

2. Simplificació de la regulació actual i inclusió dels diferents deures i tributs en una

única norma legal, tant en quant als deures econòmics, com en els formals.

3. Propostes de regulació  quant a l’Impost sobre Societats.  

1. Exempció de les activitats econòmiques, sempre que els seus resultats s’apliquin

íntegrament al compliment de les finalitats associatives. 

2. Exempció de la presentació de l’Impost sobre Societats.

3. Adequació del tipus tributari de l’Impost sobre Societats. Proposem establir un

tipus reduït per a les entitats no lucratives.Amb caràcter subsidiari, caldria establir

dos tipus tributaris diferents: cal  aplicar,  amb caràcter general  a totes elles,  el

tipus de l’1%. Les entitats no lucratives que no gaudeixin del règim de mecenatge

haurien de tributar al tipus del 10%.

4. Elaboració d'un model simplificat de la declaració de l'Impost sobre Societats.

5. Rendició de comptes a través d’un estat d’ingressos i despeses.

4. Propostes de regulació en quant a l’Impost sobre el Valor Afegit

1. Recuperació del règim de rogació de l’exempció de l’impost per a les entitats de

caràcter social.



2. Proposem que  es  recuperi  el  tipus  zero  d’IVA.  Per  evitar  infringir  les  normes

sobre competència, considerem que aquest tipus s’hauria d’aplicar als ingressos

tradicionalment considerats exempts de l’Impost de Societats.

3. Simplificació dels deures d’informació estadística.

5. Considerem que cal contemplar l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles i altres

tributs locals per a les entitats sense finalitat lucrativa que persegueixen finalitats

d’interès general que no hagin optat per acollir-se al règim fiscal especial de la Llei

de mecenatge.

6. Marc laboral i relacions amb professionals. Propostes de nova regulació.

1. Caldria  establir  mesures  de  foment  específiques  per  a  la  contractació  del
personal que presta els seus serveis a les entitats no lucratives,  mesures que
haurien de passar per l’exempció de la quota corresponent a l’entitat no lucrativa,
com a contractant (“empresa”) quant als primers 1.000 € de la base de cotització
per contingències comunes corresponent a cada mes , aplicant una bonificació del
50% a la resta de l'import de la base , i si la contractació és a temps parcial, quant
als primers 500 € quan la jornada de treball sigui, almenys, equivalent a un 50%
de la jornada d'un treballador a temps complet. Aquesta mesura s’hauria d’aplicar
durant els tres primers anys de contracte.

2. Caldria  recollir  el  criteri  sobre  “desenvolupament  d’activitat  professional  no
habitual” per tal de quantificar-lo en uns rendiments totals anuals bruts inferiors
a 6.000 €, exonerant en aquest cas als perceptors d’haver-se d’acollir  al  règim
d’estimació  directa  o  al  regim  d’estimació  objectiva.  Així  com  preveure  una
exempció en quant a l’IVA per aquestes activitats professionals no habituals 

7. Mecenatge. Millorar els incentius fiscals al mecenatge a les entitats no lucratives. 
◦ Incrementar al 100% el percentatge de deducció per als primers 150€
◦ Incrementar al 65% el percentatge de deducció per als imports que superin els

primers 150 € i elevar fins a un 75% quan els donatius s'han mantingut durant els
dos anys anteriors per imports iguals o superiors. Increment del 10% al 30% de
límit de la base liquidable de l'IRPF del donant.

◦ Que totes les entitats culturals es puguin acollir al tractament fiscal dels Convenis
de Col·laboració de la Llei 49/2002.

8. En relació a l’aplicació de la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i del
finançament del terrorisme la proposta passa per mantenir el límit actual dels 100€
per aplicar l’obligació d’haver d’identificar als donants però suprimint l’obligació de
comprovar la seva identitat. Subsidiàriament, es proposa mantenir l’obligació de les
entitats de comprovar la identitat dels donants però per imports superiors o iguals a
3.000€.

9. Considerem  que  s’hauria  d’establir  l’exempció  per  a  les  entitats  sense  finalitat
lucrativa, quant al pagament de taxes per las sol·licitud de la llicències municipals
per iniciar una activitat, taxes d’escombraries o les taxes del registre d’associacions i
fundacions.
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