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el tercer sector està elaborant 
propostes de diverses mesu-
res per afavorir el mecenatge 

i les donacions,  des que fa un me-
sos el secretari d’estat de Cultura 
va avançar la intenció d’aprovar 
una llei de mecenatge que es pugui 
començar a aplicar a partir de l’1 de 
gener de 2013. 

Els diferents partits polítics a 
l’igual que les entitats del Tercer 
Sector estan fent arribar diferents 
propostes al govern espanyol, que 
treballa en la redacció de l’avant-
projecte d’una nova llei del mece-
natge, com a eina per incentivar el 
finançament privat per part de les 
associacions i fundacions. 

Entre les possibles novetats que 
podria incorporar aquesta reforma 
de la llei de mecenatge cal destacar 

aMb La FinaLitat d’incEntiVar EL FinançaMEnt PriVat 

Les entitats no lucratives demanen 
una nova llei de mecenatge
El govern vol que sigui aplicable per al 2013

la proposta de que la deducció de 
l’IRPF s’incrementi fins al 70% 
de la base del donatiu, quan actu-
alment aquesta deducció és d’un 
25%.

També es planteja la possibilitat de 
que els primers 150€ donats a una 
entitat beneficiària del mecenatge 
puguin ser deduïbles en un 100% 

a l’IRPF, amb la idea d’estimular 
i incrementar les microdonacions.

En el cas de les persones jurídi-
ques, es proposa que s’incrementi 
la base de la deducció del 35% al 
60% a l’impost de societats.

D’altres mesures reclamades per 
part de les entitats són per exem-

ple canvis a la regulació de les 
donacions en espècie o la creació 
d’un protectorat únic en el cas de 
les fundacions per tal d’afavorir la 
transparència al sector. En el cas de 
les donacions en espècie la propos-
ta s’orienta a la regulació de les do-
nacions de serveis per reconèixer 
així la labor social i econòmica de 
professionals i empreses.

Les entitats proposen que la deducció de l’irPF s’incrementi fins al 70% de la base del donatiu

Fomentant la responsabilitat amb els animals  
ong ADDA, Associació Defensa Drets Animal, entitat de-
gana fundada el 1976 es dedica a la defensa i al benestar 
dels animals en general. Treballa amb diverses coalicions 
nacionals i internacionals. és organitzadora i promotora 
del Saló AniMALADDA, dedicat al Benestar i la Defensa 
de l’Animal Abandonat, que se celebra al Palau Sant Jordi. 
Enguany, serà la 8ena edició, els dies 26, 27 i 28 d’octubre 
i, com cada any, compta amb la presència de la genera-
litat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, diversos 
ajuntaments i protectores. Es tracta d’un saló pioner en 
tot l’Estat i fortament consolidat, que té com a objectiu 
l’adopció de gossos i gats abandonats dels centres d’aco-
llida, fomentant una tinença responsable. El Saló ha creat 
un ambient multidisciplinari on es pot visitar els estands, 
assistir a conferències, col·loquis, activitats per a nens i la 
“passarel·la dels gossos” on desfilen per poder ser adoptats.

c. bailèn 164 baixos, 08037 barcelona
tel. 93 459 16 01
www.addaong.org     adda@addaong.org

Cartell de l’edició 2012 del Saló Animaladda

La salut i l’educació sexual com un dret
L’institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella és una associació 
sense afany de lucre que es va crear el 2001 amb la finalitat de 
prestar diversos serveis relacionats amb la promoció de la salut 
sexual i amb el suport a les parelles que, per motius diversos, 
estiguessin en situació de crisi. A aquests objectius primordials, 
cal afegir-hi: la formació de professionals i suport i orientacions 
sobre l’educació afectiva i sexual,  implicant a tots els membres 
de la comunitat educativa, tant en contextos d’educació formal 
com no formal.  Actualment l’estructura està dividida en 4 àrees:  
àrea clínica, on es porta a terme el treball terapèutic,  amb el 
programa de Consulta Jove en teràpia sexual i de parella, dirigit 
a joves de 18 a 26 anys que tinguin un baix nivell d’ingressos. El 
preu d’aquest servei és un 50% menor que la tarifa estàndard. A 
l’ àrea legal, es porten a terme mediacions. A l’àrea professional, 
es posen en marxa programes formatius. i a l’àrea educativa, 
és des d’on es porten a terme les accions sobre la comunitat.

c. València, 300, entresòl 2   08009 barcelona
tel. 93 215 58 83
www.iesp.cat     secretaria@iesp.cat

Hi ha programes específics per a joves de 18 a 26 anys    

Fomentant la cultura
Fundat a l’abril del 1910 i vinculat primer a la parròquia de 
Santa Maria, ben aviat passà a ser l’equipament escènic de re-
ferència del municipi, on el teatre, la música i la dansa sempre 
hi han estat presents. La vocació social i cultural de l’entitat 
ultrapassa els seus lligams originals, catòlics i conservadors; 
el Patronat ha esdevingut sempre un espai fonamental de 
dinamització cívica a la ciutat: ha estat seu de la vida creativa 
artística i esportiva, de mobilitzacions en diferents moments 
polítics... L’edifici on encara avui transcorre la seva activitat 
és el mateix des del 1913, formant part durant tots aquests 
anys de la història social, cultural i política del segle XX de la 
ciutat. Les seccions i entitats que el formen: el grup de Teatre 
Triangle, la Coral àuria, el grup de Dones Artemis, les Dones 
Puntaires, Cinema i Vídeo Amateur, Trabucaires, la Penya Bar-
ça, la secció de ball-jazz-ioga, el Club d’Escacs, els Castellers, 
l’Agrupació Sardanista, i la secció local d’Òmnium Cultural.

c. Mossèn jacint Verdaguer, 52  08940 cornellà de Llobregat
tel. 93 377 02 29.
www.pcr.cat   inp@pcr.cat 

Concert de música tradicional amb el grup Haratradis

onG adda institut d’estudis de la sexualitat i la parella patronat Cultural i recreatiu de Cornellà
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Una de les línies de 
treball plantejades 

és estimular les 
microdonacions

Tot i aquestes propostes, no sem-
bla clar que aquesta sigui la solu-
ció als problemes que actualment 
tenen les entitats no lucratives ja 
que si no es produeixen canvis al 
respecte, la llei preveu la mateixa 
línia que mantenia fins ara de per-
metre només l’aplicació d’aquests 
beneficis fiscals amb caràcter ge-
neral a les fundacions i associaci-
ons declarades d’Utilitat Pública. 
Això provocarà, en primer lloc 
que moltes associacions sobretot, 
petites i mitjanes quedin fora com 
fins ara d’aquests incentius fiscals 
i en segon lloc, pot provocar un 
allau de sol·licituds per part de les 
associacions per demanar el reco-
neixement de la utilitat pública.

Per últim caldrà veure, si des del 
Ministeri d’Hisenda, s’accepten 
aquestes propostes i veritablement, 
l’any pròxim podem gaudir d’una 
nova llei de mecenatge. ■

més informació 
suport associatiu

departament econòmic

93 377 39 60


