La Coordinadora Catalana de Fundacions proposa als
candidats del 20-D una regulació jurídica estable i
mesures fiscals que incentivin el mecenatge
La Coordinadora Catalana de Fundacions, com a representant davant els
poders públics i l’opinió pública de més de 500 fundacions de tots els àmbits a
Catalunya, planteja a les candidatures catalanes que concorren a les Eleccions
Generals del proper 20 de desembre les propostes següents amb l’objectiu que
siguin incorporades als respectius programes electorals:
Primer. La Constitució Espanyola reconeix en el seu article 34 el dret de
fundació per a finalitats d’interès general.
Segon. Les fundacions formen part de la identitat de Catalunya. Amb
precedents documentats al segle XIII, presten servei permanent a milions de
catalans en els àmbits de l’ensenyament, la salut, els serveis socials, la
recerca, la cultura, la cooperació i el medi ambient, entre altres.
Aquesta actuació s’ha fet més palesa en temps de crisi, quan la minva de
recursos públics i de donacions privades ha estat compensada per l’esforç dels
seus 65.000 treballadors i de 25.000 voluntaris i per una major eficiència en la
gestió.
Tercer. Les fundacions compleixen un paper cabdal en la prestació de serveis,
complementaris als assumits directament per les administracions. Això
requereix claredat en l’àmbit competencial i un règim jurídic regulador estable i
perdurable, no subjecte als canvis polítics.
Quart. Aquest caire complementari al de les administracions en la prestació de
serveis exigeix un nivell de recursos suficients per garantir la pervivència del
nivell de benestar i qualitat assolits al nostre país.
Per això recordem la necessitat de dotar d’incentius fiscals a les donacions,
mitjançant una Llei de Mecenatge, promesa fa anys i que no s’acaba de
concretar més enllà de retocs puntuals i insuficients. Ha de ser una llei
favorable i sostenible que s’acosti en els objectius al que és comú al món
occidental, especialment l’anglosaxó.

Cinquè. Cal també que l’administració tributària unifiqui criteris sobre l’aplicació
de l’IVA per a totes les operacions dutes a terme per les fundacions.
Barcelona, 1 de desembre de 2015
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