Moció al Ple Municipal per una fiscalitat justa
per les entitats del tercer sector

La modificació de l'Impost de Societats segons la qual totes les entitats no lucratives sense
excepció estan obligades a presentar declaració per aquest Impost, amb independència de quin sigui
el seu volum econòmic, provoca un trasbals en el sector que no es mereix.
Enlloc de cercar formes de reconèixer, més enllà de les paraules i els agraïments públics, la
importància del fet associatiu a la nostra societat, el paper de socialització i de cohesió social que
promouen les diferents activitats realitzades per centenars d'associacions. Enlloc de cercar la
manera de col·laborar perquè el sector tingui cada cop més capacitat d'intervenció, més
autonomia, més coneixement, més força. Enlloc de fer tot això, el Govern Espanyol torna a fer
un nou atac contra les associacions, i deixa caure un vel de sospita sobre la nostra activitat. És
com si es volgués fer creure que la corrupció està tan generalitzada que abasta fins i tot a la modesta
associació de veïns o AMPA que realitza activitats des de fa un munt d'anys i que té el
reconeixement de la seva comunitat i de les institucions més properes.
Diu el ministre que vol ordenar la recaptació d'aquest impost en el nostre sector i per a fer-ho, tira
pel dret sense tenir en compte les conseqüències. Ja ho van intentar l'any 2003 i van haver de
recular. Ara l'anunci de la retirada ve amb retallada, és a dir fins el 31 de desembre, només
havien de presentar declaració les entitats amb ingressos superiors als 100.000 euros anuals i
ara es rebaixa a la meitat.
Tanmateix hem de dir que aquest retractament és només una declaració feta en el Senat per
part del ministre Montoro a resposta d'una pregunta parlamentària, però no té concreció
encara en cap norma jurídica. Caldrà estar amatents al compliment d'aquest compromís ja que
l'experiència històrica ens demostra la fragilitat d'aquest tipus de declaracions.
No ens neguem a pagar impostos, faltaria més. Tothom ha de contribuir al sosteniment de la
despesa pública, tothom. El que passa és que, a Espanya, més del 40% de la recaptació prové de
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i d'aquestes, el 85% és sobre els rendiments del
treball. Les persones professionals, els i les empresàries tenen molts més camins per reduir la seva
obligació de contribuir, sense parlar de l'economia submergida i el frau fiscal creixent. Mentre les
associacions haurien de tributar a un 25% les SICAV només ho fan a l'1%.
Per tot això,
Rebutgem contundentment i clara aquesta reforma de l'Impost de Societats i cridem a totes les
associacions a denunciar aquest atropellament.
Reclamen un marc fiscal just que reconegui la utilitat pública del sector associatiu que
contingui al menys:



Deduccions en l'IRPF en el cas de persones físiques o de l'Impost de Societats en el cas
de persones jurídiques per les aportacions gratuïtes que es facin per donar suport a les
activitats de les associacions i fundacions



Bonificacions a la contractació de personal per part d'aquestes entitats.



Règim fiscal diferenciat per a les entitats no lucratives que, a més de reduir el tipus
impositiu, consideri exempts els ingressos obtinguts amb motiu de les activitats
econòmiques relacionades amb l'objecte social de l'entitat i destinades a sufragar les
seves activitats.

Fem una crida a totes les organitzacions no lucratives, forces polítiques i institucions a fer
front comú per defensar el fet associatiu i reclamar aquest marc fiscal just.

