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1. Podem destinar el 0,7% de l’IRPF
als programes socials de les ONG
• PODEM DECIDIR? A la declaració de la renda només hi ha una
part en què els ciutadans podem decidir què volem que es faci amb
els nostres diners: la del 0,7% a Activitats d’interès General
considerades d’interès Social o a l’Església.
• QUINES OPCIONS TENIM? Els contribuents podem optar per
marcar una de les dues caselles o bé totes dues. En aquest segon
cas, l’assignació total serà del 1,4% de l’IRPF.
• SENSE COST? Sigui quina sigui l’elecció, no representa cap cost
econòmic per al ciutadà. És a dir, la quantitat a ingressar o a
retornar serà la mateixa es marqui una casella, les dues, o cap
d’elles.
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2. Per què marcar la casella d’activitats
d’interès social?
• PER SER SOLIDARIS: Ara més que mai hem de ser solidaris amb qui
més ho necessita. La crisi afecta tothom, però especialment els
col·lectius més desfavorits. Les ONG han d’atendre cada cop més
persones i portar a terme més programes socials. Per seguir fent
aquesta tasca, cal la nostra aportació. Cal que marquem la casella
d’Activitats d’interès General considerades d’interès Social a la declaració
de la renda.
• AMB LES PERSONES MÉS DESFAVORIDES: A través de la casella
del 0’7% de l’IRPF per Activitats d’interès General considerades d’interès
Social es financen programes concrets, portats a terme per les ONG,
dirigits als sectors més desfavorits de la societat.

• MITJANÇANT PROGRAMES CONCRETS: Gairebé el 79% de la
recaptació va a parar a programes socials i la resta es destina a
projectes de cooperació internacional (20%) i de medi ambient (1%).
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3. Què es va fer amb aquests diners el 2014?
Dades globals de l’Estat:

Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

278 M€ recaptats
220 M€ a programes socials
54 M€ a cooperació internacional
4 M€ a medi ambient

Els 220 M€ per a programes socials
469 entitats beneficiàries
1.236 projectes aprovats

Distribució per col·lectius:
• Atenció integral socio-sanitària: 145 M€
• Necessitats educatives o d’inserció laboral: 67 M€
• Seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència: 8 M€
La resta es va distribuir en programes de voluntariat, de dones, joves, drogodependents, poble
gitano, reclusos i exreclusos, i SIDA
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4. Una recaptació solidària en augment
Xifres globals de l’Estat
(en milions d'euros)
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•

L’any passat, quasi 6 milions de persones es van beneficiar dels diners distribuïts a programes
socials a partir del 0,7% de l’IRPF.

•

En els programes hi participen 1.220.000 persones voluntàries.
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5. Quines caselles marquen els ciutadans
de l’Estat?
Els ciutadans de l’Estat Espanyol van marcar en la declaració presentada l’any
passat les opcions següents: 36% fins socials, 18% l’església, 29% cap casella,
17% les dues opcions. Un 53%, doncs, van marcar la casella de fins socials,
260.000 persones més respecte el 2012.
Caselles que es marquen a l'Estat espanyol
29%

36%

Fins socials
Església

17%
18%

Ambdues
caselles
Cap casella

5.539.181 persones NO marquen CAP casella.
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6. Quines caselles marquen els ciutadans
de Catalunya?

En el cas de Catalunya, tal i com ha passat els últims anys, s’estima* que el
percentatge de contribuents que van marcar la casella de fins socials va situar-se en
prop del 48%, el percentatge més alt d’entre totes les comunitats autònomes, i 12
punts per sobre de la mitjana de l’Estat
* El Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales no facilita aquesta informació

Caselles que marquen els catalans

Cap casella
32%
Fins socials
48%

Fins socials
Església
Ambdues caselles
Cap casella

Ambdues caselles
10%
Església
10%
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7. Uns diners que hauria de gestionar la Generalitat
•

Catalunya ha manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7%
per a programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li atorga la
Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials.

•

Fins avui, 12 sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem han dictaminat
que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes subvencions, sinó que ho han
de fer les comunitats autònomes.

•

El 2013 l’Estat va modificar la regulació i les bases del sistema de subvencions en resposta
a aquestes successives sentències dels tribunals, mantenint-ne la gestió i centralitzant
encara més el sistema. Si s’acaba aplicant integrament, les entitats que no siguin d’abast
estatal en quedaran excloses. A Catalunya això pot significar que més de 100 entitats es
quedin sense subvenció.

•

El 2104, Catalunya va rebre 30,8M€ destinats a programes socials, del total dels 220
M€ que es van repartir al conjunt de l’Estat. A Catalunya arriben menys diners dels que
ens corresponen

•

En paral·lel a la qüestió competencial, també hem vingut reclamant a l’Estat que
incrementi el percentatge del total de recursos distribuïts que destina a programes
socials a Catalunya.
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8. Els dubtes més comuns
• Marcar la casella suposa un cost econòmic per al contribuent?
No. L’elecció de qualsevol de les opcions d’assignació o deixar la casella en blanc
no te cap cost econòmic i, per tant, la quantitat a ingressar o a retornar no
quedarà en cap cas modificada.

• Cal decantar-se necessàriament per una de les dues caselles? La de
l’Església Catòlica” o la “d’Activitats d’interès General considerades
d’interès Social”?
No. Des de l’any 2000, els contribuents poden optar per tres opcions: assignar el
0,7% només a les ONG, assignar el 0,7% només a l’Església, o escollir les dues
opcions a la vegada, amb la qual cosa se’ls assigna l’1,40% de l’impost.
• Què passa si no es marca la casella d’Activitats d’interès General
considerades d’interès Social, és a dir, si es deixa en blanc?
Que el 0,7% de l’assignació tributària del contribuent s’imputarà directament als
pressupostos generals de l’Estat.
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9. Què és la Taula del Tercer Sector?
•

És la plataforma de les ONG socials de Catalunya, creada el 2003.

•

En formen part 33 federacions que representen prop de 4.000 entitats no
lucratives que actuen en el camp social: associacions, fundacions, cooperatives
d’iniciativa social, empreses d’inserció i centres especials de treball.

Objectius:
•

Incidir en les polítiques socials de Catalunya, amb l’objectiu de millorar el
benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes i aconseguir-ne la
plena inclusió social.

•

Enfortir el mateix Tercer Sector Social, aconseguint la consolidació de les entitats i
el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les
administracions públiques i la societat catalana.
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10. Fundació Adsis
•

Entitat sense ànim de lucre que des de fa 49 anys treballa per donar oportunitats de futur a persones
en risc d’exclusió social, principalment als joves. Tenen 30 centres ubicats en 12 províncies de l’Estat
espanyol. L’any 2014 van atendre més de 40.000 persones gràcies a 240 treballadors/es i 729
voluntaris/es.

•

A Barcelona treballen als barris de El Carmel i Casc Antic per:
•

•

•
•

Acompanyar els nens i nenes del barri i les seves famílies en Centres Oberts. Ofereixen un
acompanyament integral: necessitats bàsiques alimentàries, acompanyament a l'escolarització,
activitats de lleure, grups de treball amb famílies...
Donar suport a joves aturats perquè trobin la seva primera feina, amb accions d’orientació,
formació i recerca de feina.
Mantenir relació amb els joves que utilitzen el carrer com espai de relació, impulsant dinàmiques
que millorin la participació, la convivència i un temps de lleure positiu.
Sensibilitzar els joves perquè experimentin uns valors que els comprometin amb el seu entorn.

Programa “ Activa les teves competències” – projecte cofinançat amb fons de l’IRPF.
•

Programa d’acompanyament a la inserció social de 54 joves en situació d'exclusió. La gran majoria
són joves tutelats i extutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

•

El projecte pretén donar resposta a aquests joves, que encara no estan en disposició d’iniciar un
itinerari orientat a la incorporació al mercat de treball. Se’ls ofereix un procés d’orientació, formació i
inserció laboral. Té un important component d’orientació, perquè vol desenvolupar competències que
possibilitin el retorn al sistema escolar o l’inici d’un procés d’inserció laboral.
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Contacte:
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya:
Rai Barba
93.310.57.07
678.524.650
comunicacio@tercersector.cat
www.tercersector.cat

Departament de Benestar Social i Família:
Oficina de comunicació del Departament de Benestar Social i Família
93 882 24 37
comunicacio.bsf@gencat.cat
www.gencat.cat/benestar
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