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Les entitats socials catalanes sem-
pre han reclamat reformes en la
gestió del 0,7% de l’IRPF. Ara que
el Suprem ha avalat un paper més
rellevant de Catalunya, han topat
amb l’oposició d’ONG espanyoles.

que des de la centralitat es prenen
més bones decisions”, afegeix la
presidenta d’ECAS. “Nos-
altres volem que aquests
fons es gestionin des
de Catalunya perquè
aquí coneixem mi-
llor la nostra reali-
tat, però això crea
por i malestar”, afir-
ma Àngels Guiteras,
presidenta de la Taula
d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalu-
nya, que agrupa unes 4.000
entitats. Guiteras recorda que sem-
pre ha estat “complicat” disposar
d’informació “transparent” de la dis-
tribució territorial dels recursos re-
captats per la casella social de l’IRPF
–el 2011 es van repartir 267 milions,
segons el ministeri de Sanitat, Ser-
veis Socials i Igualtat–, una de les
principals fonts de finançament
d’aquestes entitats.

La Taula del Tercer Sector sub-
ratlla que la resolució del Suprem
podria ser el primer pas per resoldre
la desigualtat entre l’aportació que
fa Catalunya i els diners que hi aca-
ben retornant, ja sigui en forma de
programes socials, projectes de co-
operació internacional d’ONGs o
iniciatives mediambientals. Segons

un informe de la Taula del Tercer
Sector, Catalunya aporta un

25% del total dels fons re-
captats, mentre que no-

més en rep el 14%. El
conseller de Benes-
tar Social i Família,
Josep Lluís Cleries,
va xifrar aquest
greuge: Catalunya

va rebre 29 milions
d’euros el 2011 mal-

grat que els contribu-
ents catalans van aportar

49 milions. “No tenim clar
que la sentència permeti que tots els
diners dels contribuents catalans es
quedin a Catalunya, però obre la
porta a parlar-ne”, raona Guiteras.

Diàleg Generalitat-Estat
El conseller Cleries havia expressat
que negociarà amb el ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
perquè la Generalitat “gestioni les
subvencions a partir de la pròxima
convocatòria”. El departament de
Benestar espera que el govern espa-
nyol acati la sentència. Portaveus
del ministeri han apuntat a l’ARA
que l’Advocacia General de l’Estat
estudia la resolució, que s’analitza-
rà en la pròxima trobada de conse-
llers territorials, que no té data.e
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BARCELONA. La lectura centralista
del funcionament de l’Estat també
ha arribat a l’univers de les ONG.
Les entitats socials d’àmbit estatal
han posat el crit al cel pels canvis
que es divisen en la gestió dels re-
cursos procedents de la casella per
a finalitats socials de la declaració
de la renda. Una sentència del Tri-
bunal Suprem atorga a Catalunya
–així com a les comunitats autòno-
mes de la resta de l’Estat– la potes-
tat en la tramitació, resolució i pa-
gament de les subvencions vincula-
des als diners que l’Estat recapta pel
0,7% de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques (IRPF). La de-
signació dels beneficiaris dels ajuts
i els requisits d’accés queden en
mans del govern espanyol. La reso-
lució judicial –que respon a un re-
curs interposat per la Generalitat en
l’etapa del tripartit– ha generat tan-
ta satisfacció en les associacions ca-
talanes com irritació en les d’abast
espanyol. Un divorci que des de Ma-
drid ja han fet explícit.

Mentre la Generalitat espera
quins moviments farà el govern es-
panyol per acatar la sentència, la re-
centment creada Plataforma del
Tercer Sector –que representa les
principals associacions estatals del
ram– ja han mostrat la seva “preo-
cupació” per qualsevol viratge cap a
un model “que posi l’accent en l’àm-
bit territorial”. Així ho expressa un
comunicat, que titlla de “perjudici-
als” els canvis per al conjunt del ter-
cer sector espanyol. La nova plata-
forma entén que les comunitats au-
tònomes no asseguren una gestió
adequada dels fons, que sí que es ga-
ranteix, al seu entendre, si el siste-
ma està centralitzat, com passava
fins ara. Les entitats d’àmbit estatal
amenacen, fins i tot, amb el fet que
els recursos per a finalitats socials
es puguin perdre en el tràmit auto-
nòmic, tal com ha arribat a afirmar
el president de la Plataforma del
Tercer Sector, Luciano Poyato.

Recels i falta de transparència
“Com poden dir que els fons no
aniran a parar on pertoca? És
una afirmació ofensiva i
impresentable”, expres-
sa Teresa Crespo, presi-
denta d’Entitats Cata-
lanes d’Acció Social
(ECAS) i assessora del
Govern en polítiques
socials. Crespo consi-
dera que la reacció de la
plataforma espanyola
s’explica per la pèrdua de po-
der que pot representar una ca-
pacitat de decisió més gran dels go-
verns autonòmics. “No estic d’acord
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La gestió del 0,7% enfronta les ONG
Les entitats estatals recelen que la Generalitat guanyi poder sobre els fons de la casella social de l’IRPF

L’ELECCIÓ DEL CONTRIBUENT: ON DESTINA EL 0,7% DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA
El contribuent pot dirigir una petita part dels seus impostos a finançar programes
de les ONG o a sostenir l’Església catòlica. L’aportació del 0,7% de l’IRPF permet

diverses variants, fins i tot marcar alhora les dues caselles. XAVIER BERTRAL

Recursos
“Volem que
es gestionin
a Catalunya, i
això crea por”,
afirma Àngels
Guiteras

14%
Éselpercentatge

delsfonsperaprojectes
socialsquerepCatalunya
deltotalqueesrecapta.

Encanvi, l’aportació
ésdel25%

267
Sónelsmilions

d’eurosdistribuïtsl’any
2011al’Estatprocedents
delacaselladefinalitats

socials,segonsdades
delministeri

La queixa de les ONG
catalanes amb l’actual
distribució dels diners

Al detall

Com es reparteixen?
Un informe de la Taula del Tercer
Sector detalla que un 78% dels di-
ners recaptats es destinen a finan-
çar projectes socials, un 19% a pro-
jectes de cooperació internacional
i el 3% restant a projectes relacio-
nats amb el medi ambient.

On es destinen els fons?
Si el ciutadà marca la casella desti-
nada a finalitats socials a la seva
declaració de la renda, el 0,7% de
l’IRPF anirà dirigit a finançar pro-
grames socials d’ONGs, de coope-
ració i mediambientals.

Catalunya és solidària?
Mentre que al conjunt de l’Estat,
un 47% dels contribuents marca la
casella per a finalitats socials –en
solitari o de manera simultània
amb la casella de l’Església–, a Ca-
talunya aquest percentatge s’eleva
fins al 57% dels ciutadans.

Què demana el sector?
Les entitats sol·liciten que l’Estat
atorgui a la Generalitat més poder
en la gestió –com apunta la sentèn-
cia del Suprem–, i que això sigui el
punt de partida per solucionar el
“greuge històric” entre els fons re-
captats i els recursos rebuts.

Qui distribueix els diners?
L’Estat és qui assumeix la recapta-
ció i la distribució dels fons per a
finalitats socials, tot i que la Gene-
ralitat té competències exclusives
en polítiques socials. Les entitats
catalanes es queixen que això fa
que es prioritzin grans ONGs esta-
tals en el repartiment del pastís.


