NOTA INFORMATIVA
Durant la pandèmia de la COVID-19

Creixen un 30% les donacions,
especialment a hospitals i centres de recerca
 Durant aquest breu període de temps de confinament, els
hospitals han rebut uns 25 milions en donacions en espècie i
uns 14 milions en diners
 Des de la CCF es reclama fer un pas endavant en les mesures
fiscals que facilitin un major desenvolupament de la filantropia
Barcelona, 26 de maig de 2020. Segons les dades recollides per la Coordinadora
Catalana de Fundacions (CCF) l'impacte de la pandèmia en aquests dos mesos ha tingut
una resposta excepcional de la societat, que ha generat un augment molt significatiu
de la filantropia i en les donacions a fundacions a Catalunya.
Durant aquest breu període de temps de confinament, els hospitals han rebut uns 25
milions en donacions en espècie i uns 14M€ en diners.
Si tenim en compte el volum de donacions habituals a Catalunya, aquestes quantitats,
fetes en un termini de temps molt curt, suposen un augment aproximat del 30% sobre
totes les donacions en diners que es fan en un any "normal".
L'augment citat es concentra bàsicament en el món hospitalari i de la recerca, quan
habitualment són el sector social i de les ONG qui concentren majors donacions.
Mentre alguns hospitals i centres de recerca ja tenien eines i una certa estructura per
captar donacions, no és el cas de la majoria que s'han sabut adaptar a aquesta nova
realitat amb molta rapidesa. La societat i els donants de proximitat han estat clau en
hospitals d'àmbit més local com el de cas de Vic o Figueres.
Tal com assenyala Ricard Valls, consultor i expert en fundraising, "un efecte clar de la
pandèmia, és la necessitat de trobar com abans millor una vacuna: això està fent que
la societat entengui molt millor la necessitat de donar a la recerca, i que aquesta no
pot esperar”. En aquest sentit, més enllà de la Marató TV3, les campanyes proactives
de captació de fons d'hospitals i centres de recerca, seran part d'aquesta
"nova normalitat", per què hi haurà persones, fundacions i empreses amb voluntat de
contribuir a cercar les solucions.
Un cop controlada l’emergència sanitària derivada de la pandèmia, les donacions
s'estan dirigint especialment cap a organitzacions de l’àmbit social, com ara Creu
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Roja, Càritas o el Banc d'Aliments. És una mostra més que els donants saben el que cal
fer el cada moment, volen ser agents de canvi i part activa en la societat.
Tal com ja va quedar palès en el recent informe sobre la filantropia a Catalunya les
tendències indiquen que hi ha un retorn a les causes de proximitat, a allò que veiem
diàriament, relacionades amb la realitat que ens envolta.
Pere Fàbregas, president de la CCF, considera que “a hores d'ara ja ningú hauria de
dubtar que d'aquesta crisi només podrem sortir a través de l'ajuda mútua i la
col·laboració, de les entitats tant públiques com privades. Hem d’afavorir mesures
fiscals que facilitin un major desenvolupament de la filantropia. La societat en serà la
primera que sortirà beneficiada”
L’augment del 5% en les deduccions de donacions individuals, fet fa dues setmanes,
fins a situar-les en el 80% per imports fins a 150€ en l’IRPF, torna a ser una petita
millora, que s’acumula a les anteriors, però segueix pendent una millora clara de
l’actual fiscalitat per empreses, estancada dels del 2002 en una deducció del 35% a
l’Impost de Societats.
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