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CATALUNYA NO REBRÀ NI UN SOL EURO DE LA RECAPTACIÓ EXTRA DE LA X SOLIDÀRIA 

 

Les entitats socials catalanes perjudicades 

de nou pel govern espanyol en el 
repartiment del 0,7% de l’IRPF per a 

finalitats socials 
 

 A través de la casella de la X solidària s’ha recaptat més de 

283 milions d’euros, un 7% més que el 2019. 
 

 L’executiu central, però, torna a perjudicar les entitats socials 

catalanes i les persones que són ateses a través de projectes 

de lluita contra la pobresa i les desigualtats finançats per 

l’IRPF. Per quart any consecutiu, rebran 31 milions d’euros i 0 

euros dels 14 milions extres de la recaptació total a l’Estat. 

Catalunya queda fora del repartiment de la recaptació extra 

junt amb Castella i Lleó, Galícia i Madrid. 
 

 L’únic increment que hi ha és del 0,9% (gairebé 284.000 €), 

que equival a l’augment de la inflació i que s’aplica a totes les 

CCAA. 
 

 La Taula havia demanat reiteradament un canvi del model de 

repartiment perquè era injust amb Catalunya. Aquest any s’ha 

modificat, però denuncia que continua perjudicant les entitats 

socials catalanes.  
 

 El Tercer Sector Social català reclama que totes les CCAA 

entrin en el repartiment dels increments de la recaptació, que 

els indicadors per a aquesta distribució siguin territorialitzats, 

que es reforci el pes dels indicadors referents a la realitat social 

i es rebaixi el dels criteris geogràfics i que s’inclogui com a nou 

indicador el percentatge de persones que marquen la casella 

solidària i més transparència. 
 

 En l’última convocatòria de subvencions via IRPF, es van 

finançar més de 700 projectes d’entitats socials catalanes. 
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Barcelona, 19 de maig de 2020.- El govern espanyol perjudica de nou 

Catalunya en el repartiment del 0,7% de l’IRPF per a finalitats 

socials, uns recursos fonamentals per a centenars d’entitats socials 

catalanes que, a través d’aquesta subvenció, ofereixen serveis i suports a 

persones en situació de vulnerabilitat mitjançant projectes destinats a 

pal·liar la pobresa i l’exclusió social i a reduir les desigualtats. En l’anterior 

convocatòria de subvencions via IRPF, es van finançar més de 700 projectes 

d’entitats socials. 

 

Per quart any consecutiu, les entitats socials catalanes es mantenen 

congelades i rebran 31 milions d’euros, en concret 31.811.855 €, i 

queden fora repartiment de la recaptació extra a l’Estat. El govern 

espanyol ha aconseguit 283.374.239 € a través de la casella de la X 

solidària de la declaració de la renda, un 7% més que el 2019, que va ser 

de 264.428.823 €. Tot i la pujada, Catalunya rebrà 0 € dels 14 milions 

extres, com succeeix a altres tres territoris: Castella i Lleó, Galícia i Madrid 

(Ceuta, Melilla i la Rioja queden al marge perquè se’ls assigna un 

percentatge fix, independent dels indicadors). L’únic augment que hi haurà 

és de gairebé 284.000 € que corresponen a l’increment de l’IPC (0,9%) i 

que s’aplica a totes les comunitats autònomes per igual. 
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Taula 1. Import per any atorgat per CCAA 

Font: Elaboració pròpia. Dades de Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. 

 

COMUNITAT  
AUTÒNOMA 

IMPORT PER ANY 

2017 2018 2019 

2020 

Repartiment  

0'9% 

2020 

Repartiment 

excedent 

2020 
final 

Andalusia 39.227.370,45 41.524.013,55 45.603.848,31 46.014.282,94 4.670.999,47 50.685.282,41 

Aragó 8.874.973,16 8.874.974,78 € 8.981.474,48 9.062.307,75 1.066.295,98 10.128.603,73 

Astúries 3.452.597,92 € 3.999.494,31 € 4.466.518,26 € 4.506.716,92 € 628.666,29 € 5.135.383,21 € 

Balears 3.040.904,41 € 3.682.731,42 € 4.034.308,16 € 4.070.616,93 € 549.507,60 € 4.620.124,53 € 

Canàries 5.390.142,11 € 6.957.307,88 € 7.693.283,73 € 7.762.523,28 € 1.231.762,79 € 8.994.286,07 € 

Cantàbria 2.304.811,84 € 2.486.004,43 € 2.752.226,09 € 2.776.996,12 € 435.043,90 € 3.212.040,02 € 

Castella  
i Lleó 

20.107.035,31 € 20.107.038,97 € 20.348.323,44 € 20.531.458,35 € 
 

20.531.458,35 € 

Castella-la 

Manxa 
9.723.242,48 € 10.545.312,20 € 11.569.477,40 € 11.673.602,70 € 1.658.577,07 € 13.332.179,77 € 

Catalunya 31.154.246,12 € 31.154.251,79 € 31.528.102,81 € 31.811.855,74 € 
 

31.811.855,74 € 

C. 
Valenciana 

13.561.644,32 € 16.433.941,90 € 18.135.309,38 € 18.298.527,16 € 2.368.197,10 € 20.666.724,26 € 

Extremadura 6.721.069,15 € 6.721.070,37 € 7.409.727,95 € 7.476.415,50 € 1.264.168,46 € 8.740.583,96 € 

Galícia 11.453.784,35 € 12.529.214,70 € 13.906.747,46 € 14.031.908,19 € 
 

14.031.908,19 € 

Madrid 26.229.292,46 € 26.229.297,24 € 26.544.048,81 € 26.782.945,25 € 
 

26.782.945,25 € 

Múrcia 7.235.303,32 € 7.235.304,64 € 7.322.128,30 € 7.388.027,45 € 860.828,41 € 8.248.855,86 € 

La Rioja 1.628.749,34 € 1.628.749,64 € 1.648.294,64 € 2.383.492,40 € 
 

2.383.492,40 € 

Ceuta 1.277.685,94 € 1.277.686,17 € 1.293.018,40 € 1.857.266,81 € 
 

1.857.266,81 € 

Melilla 1.302.198,41 € 1.302.198,65 € 1.317.825,03 € 1.888.221,25 € 
 

1.888.221,25 € 

TOTAL 192.685.051,09 € 202.688.592,64 € 214.554.662,65 € 218.317.164,74 € 
14.734.047,07 

€ 
233.051.211,81 

€ 
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Taula 2. Repartiment percentual per any atorgat per CCAA 

Font: Elaboració pròpia. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. 

 

COMUNITAT 

AUTÒNOMA 

REPARTIMENT PERCENTUAL PER ANY 

2017 2018 2019 
2020 

Repartiment 

0'9% 

2020 
Repartiment excedent 

(14.734.047,08 €) 

2020 
Repartiment 

final 

Andalusia 20,36% 20,49% 21,26% 21,08% 31,70% 21,75% 

Aragó 4,61% 4,38% 4,19% 4,15% 7,24% 4,35% 

Astúries 1,79% 1,97% 2,08% 2,06% 4,27% 2,20% 

Balears 1,58% 1,82% 1,88% 1,86% 3,73% 1,98% 

Canàries 2,80% 3,43% 3,59% 3,56% 8,36% 3,86% 

Cantàbria 1,20% 1,23% 1,28% 1,27% 2,95% 1,38% 

Castella i Lleó 10,44% 9,92% 9,48% 9,40% 

 
8,81% 

Castella-la 
Manxa 5,05% 5,20% 5,39% 5,35% 11,26% 5,72% 

Catalunya 16,17% 15,37% 14,69% 14,57% 

 
13,65% 

Comunitat 
Valenciana 7,04% 8,11% 8,45% 8,38% 16,07% 8,87% 

Extremadura 3,49% 3,32% 3,45% 3,42% 8,58% 3,75% 

Galícia 5,94% 6,18% 6,48% 6,43% 

 
6,02% 

Madrid 13,61% 12,94% 12,37% 12,27% 

 
11,49% 

Múrcia 3,75% 3,57% 3,41% 3,38% 5,84% 3,54% 

La Rioja 0,85% 0,80% 0,77% 1,09% 

 
1,02% 

Ceuta 0,66% 0,63% 0,60% 0,85% 

 
0,80% 

Melilla 0,68% 0,64% 0,61% 0,86% 

 
0,81% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Taula 3. Variació per any atorgat per CCAA 

Font: Elaboració pròpia. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.  

 

COMUNITAT  

AUTÒNOMA 

Variació 
 2017-

2018 

Variació  
2018-

2019 

Variació  
2019-

2020 

Andalusia 5,9 9,8 11,1 

Aragó 0,0 1,2 12,8 

Astúries 15,8 11,7 15,0 

Balears 21,1 9,5 14,5 

Canàries 29,1 10,6 16,9 

Cantàbria 7,9 10,7 16,7 

Castella  
i Lleó 0,0 1,2 0,9 

Castella-  
la Manxa 8,5 9,7 15,2 

Catalunya 0,0 1,2 0,9 

C. Valenciana 21,2 10,4 14,0 

Extremadura 0,0 10,2 18,0 

Galícia 9,4 11,0 0,9 

Madrid 0,0 1,2 0,9 

Múrcia 0,0 1,2 12,7 

La Rioja 0,0 1,2 44,6 

Ceuta 0,0 1,2 43,6 

Melilla 0,0 1,2 43,3 

TOTAL 5,2 5,9 8,6 

 

 

Canvi de criteris que, un altre cop, perjudiquen Catalunya 
 

Des de 2017, el 80% dels diners procedents del 0,7% de l’IRPF se cedeixen 

a les Comunitats Autònomes perquè aquestes adaptin les convocatòries de 

les subvencions a la realitat i necessitats del seu territori. L’altre 20% es 

distribueix entre les entitats que tenen un àmbit d'actuació estatal. El 

govern espanyol, a proposta del Consejo Territorial, és qui aplica els criteris 

de repartiment amb els quals establirà l’import que pertoca a cada CCAA.  

 

En els últims exercicis, la Taula del Tercer Sector havia demanat 

reiteradament a l’executiu central que canviés el model de 

repartiment de l’IRPF perquè era injust, no equitatiu i no proporcional amb 

la complexitat social catalana i amb el nombre de caselles de la X solidària 

marcades pels catalans i catalanes. Finalment, aquest any els criteris 
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s’han canviat però, una altra vegada, perjudiquen Catalunya. Un 

exemple clar és el criteri de la taxa AROPE. 

 

 

Taula 4. Criteris de repartiment del 0,7% i pes sobre el total 

Font: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Maig 2020 

 

Pes sobre el total Criteri 

50,00% Taxa AROPE 

36,00% 

Població 

Població dependent (+65/-16) 

Dispersió 

10,00% 

Superfície 

Taxa d'envelliment 

Taxa de discapacitat 

1’5%  Renda per càpita 

0’5%  

Famílies monoparentals 

Taxa d’atur 

Perceptors de rendes mínimes 

2,0%  
Insularitat 

Grans Urbs 

 

Com es veu a la taula, el 50% dels pes se situa en el valor de la taxa 

AROPE que mesura la pobresa i l’exclusió a través de tres components: 

pobresa, carència material i baixa intensitat del treball. El govern espanyol 

calcula aquest indicador a cada territori segons un mateix barem estatal de 

llindar de la pobresa que no té en compte la realitat territorial sobre la 

pobresa relativa. Per exemple, obvia un factor tan determinant com el cost 

de la vida. Això fa que el valor de l’AROPE a Catalunya, calculat per 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE) no sigui el mateix que el de 

l’IDESCAT, calculat a partir del llindar de pobresa adaptat al cost de la vida 

català. 

 

 

 

 

 

 

CATALUNYA 2016 2017 2018 

Taxa AROPE (INE) 17,90% 19,40% 18,90% 

Taxa AROPE (IDESCAT) 22,50% 23,80% 24,70% 
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Si analitzem la diferència entre les dues maneres de calcular 

l’indicador del període 2018 (l’últim del qual es tenen dades), veiem com, 

segons la forma de calcular amb el barem estatal que utilitza l’INE, hi hauria 

un 5,8% de la població catalana que no està en risc de pobresa respecte del 

que afirma l’IDESCAT. Per tant, queden fora del càlcul gairebé mig 

milió de persones (434.362 persones). 

 

És per això que la Taula del Tercer Sector reclama que totes les CCAA 

entrin en el repartiment dels increments de la recaptació, que els 

indicadors per realitzar aquesta distribució siguin territorialitzats, que es 

reforci el pes dels indicadors referents a la realitat social i que es 

rebaixi el dels criteris geogràfics i que s’inclogui com a nou indicador el 

percentatge de persones que marquen la casella solidària per 

respectar el compromís i la confiança que la ciutadania de cada territori 

diposita en les seves entitats socials; a més, demana més transparència 

en el procés de repartiment. 

 

D’altra banda, segons les últimes dades publicades per la Generalitat 

(donades en el Congrés dels Diputats a través d’una pregunta parlamentària 

l’any 2016), els i les contribuents catalanes aportaven un 25% dels diners 

recaptats a tot l’Estat. Aquest any, Catalunya rebrà un 13% d’aquests 

recursos (veure taula 2 sobre repartiment percentual). 

 

 

 

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no 

dubteu a contactar amb: 
 

Laura Castro Renard 

Responsable de Comunicació i Premsa  

Taula del Tercer Sector 

comunicacio@tercersector.cat  

678 524 650 

 

mailto:comunicacio@tercersector.cat

