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I Politica I

Les entitats petites no han de
presentar I'impost de societats

Els darrers mesos de lavidade
molts dirigents associatius han es-
tat incomprrensiblement marcats per
una geocupaci6 de caricter fiscal:
I' obligaci6 que I'Administraci6
Centzl els havia imposat segons la
qual es veien obligats apresentarla
declaxaci6 de I'impost de societats,
de la mafeixa rnanera que una soci-
etat anbnim4 per exemple. Aforf,r-
nadament, el sentit comi s'ha im-
posat i de.1pr6s de mesos de recla-
mr, tanttrrr lavia institucional com
per la parlamentiriq s'ha modifi-
cat aquesta normativa tan poc com-
fortable per al seetor associatiu.
Analitzem, doncs, quina6s lasiflra-
ci6 ahores d'ara-

a) El fet que l'Administaci6
Crntal obligu6s a totes les entitats
sense dnim de lucre, de rnanerain-
discrininad4 a pnesentar I'impost
de societats, no era cE) bona noti-
cia i no s'entenia a quin objectiu

@ia respondre, ftet I'intent d'exer-
cinm confrol sobrc la realitat asso
ciativa En tot cas. la mesura no era
comprensible per als defenson del
sector associatiu i va desvefllar una
gnn preocupaci6, m6s en el cas de
Cafahmy4 on hi ha una gran quar
titat d'entitats petites i mitjanes, les
quals fimcionen bisicament grici-
es al voluntariat dels seus mernbres.

b) Des de I'Institrt Catah del
Voluntariat del Deparcament de
Benestar i Famflia i de manera co
ordinada amb els altas departa-
ments de la Generalitat de
Cafalunya que mantenen relacions
arnb secton associatius, es vaplan-
tejar la necessitat de poder tobar
una ffnmla negociada per soluci-
onar aquest geuge.Aixi mateix,
vam emprendre una plittca infor-
mativa pr erqhczc les conseqiien-

ctes;formuiva per aprendrc aem-
plenar correctament els formularis,
i d' as s e s s oruru ntper donar resposta
als dubtes que es plantegen les enti-
tats. En aquest sentil 6s possible
baixar-se la guia elaborada per Su-
port Associatiu, des de
www.voluntarialorg o fer consultes
gr"fiites al nosfie Serrrei Jwfdic (902
397 397).

c)Aixf maieix, el grup de CiU
alCongrrds dels Dputats vaefectr-
ar reiteradament diverses gestions,
interpel.lacions i mocions per mG
dificar la llei de l'impost de socie-
tats de rnanerafavorable al m6n as-
sociatiu. La sensibilitat davant
aquestes demandes no va frobarres-
posta positiva per part del Govern
Cental, fins la setnanapassad4 en
qud tots els grups politics, inclds el
Popular, van decidir firmar conjun-
tarngnt la prroposta que feia CiU, tot
just uns dies daspr6s que al Congr6s
esvot6s en contade les respectives
propostes deCiUiICV

d) Tots plegafs ens hemde con-
granrlar del fet que finalment lapro
postapresa en consideraci6 hagi es-
tat pnecisament la que va ernanar de
la voluntat de les entitats, ja que 6s
la que es va aprorrm per rrnanimitaf
en el marc del 2n Congr6s Catald de
l'Associacionisme i el Voluntariat,
convocat per la Grneralitat de
Catalunya i celebrat el novembre
passat amb 1.500 representants de
500 entitats. Aquesta proposta, se-
gons la qual les entitab arnb rm pres-
supost per sota dels 100.000 estari-
en exeirqltes, 6s absolutament asse-
nyada i raonable. Aquesta 6s la pro-
posta que ens hem fet nosta i que

'-hemdefensat.
e) El text aprovat, no obstant

aixd, fa que les entitats que tinguin

activitats no exernptes, indepexF
denftnent del seu pr€ssupost, tin-
guinl'obligaci6 depresentarlade-
claraci6. Es per aixb que encara
s'estinegociant un redactat final
per tal que en tot cas, fins a un
limit de dos mil euros els rendi-
ments de les activitrts no exeml>
tes no generin aquesta obligaci6.
Altamenl els rendiments dels
comptes bancaris generarien
aquesta obligaci6 de nou per a
quasi totas les entitats. No dub-
tem que aquest rcdactat final sern
possible per tal com la voluntat
de resoldre la qiiesti6 ha estat fi-
nalrrrent expressada pel govern
aqpanyol. Tiil com hem expressat
reiteradament en els darrers me-
sos amb motiu d'aquesta situaci6
generada per un desconeixement
de larealitat associafiv4 hem vol-
gut estar al costat del m6n associ-
atiu i de voluntariat, rua com sem-
pre. Per a un pais, disposar d'una
societat civil forta arnb un teixit
associatiu altuista que cregui que
val la pena donar de manera al-
tuistai solidiriaunapart de si ma-
teia una part del propi temps, 6s
massa important com per posar-
ho en risc a partir de mesures poc
sensibles anb aquest sector. En
el cas del nostne pafs, Cataluny4
ds encara m6s importanl ja que
la vida associalivai de voluntari-
at ens aportauna gran fontalesaper
a Ia nosta societat, i fa possible
un espai de creixement hume i
col.lectiu, iuneqpai des d'on exer-
cir de rnanera compromesa la nos-
ta astima pel pais.
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