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La Taula del Tercer Sector i Benestar Social i 

Família demanen als contribuents catalans que 

marquin la casella de fins d'interès social en la 

declaració de la renda 

 

 S’estima que un 32% dels contribuents catalans no 

marquen cap casella. 

 

 Catalunya va rebre l’any passat 30,8M€ destinats a 

programes socials, del total dels 220 M€ de tot l’Estat.   

 
 A Catalunya arriben menys diners dels que ens 

corresponen 

 

Barcelona, dilluns 11 de maig de 2015.- El Departament de Benestar Social i 

Família i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han demanat 

conjuntament un any més els i les contribuents de Catalunya a marcar la 

casella “altres fins d’interès social” en la seva declaració de la renda.  

 

Aquesta demanda l’han fet aquest matí la consellera de Benestar Social i Família, 

Neus Munté; la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, Àngels 

Guiteras; i la directora de la Fundació Adsis Barcelona, Mercedes Yubero. 

 

El 2014, a través de la casella “altres fins d’interès social”  de les declaracions de la 

renda, l’Estat va distribuir 220 milions d’euros a 1.236 programes socials de 469 

entitats socials que van beneficiar 6 milions de persones. 

 

S’estima que Catalunya va aportar el 2014 54,4 M€ de la recaptació estatal del 

0,7% del IRPF per a fins socials, però només va rebre 30,8 M€ destinats a 

programes socials a Catalunya. És una situació semblant a la dels anys anteriors. 

Catalunya va rebre, per a programes socials, 23,6 M€ menys del total aportat pels 

contribuents catalans en fer la declaració de la renda, i 11 M€ menys que si 

s’apliqués un criteri de repartiment en funció de la població de cada territori 
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(Catalunya representa el 19% de la població total, perquè Euskadi i Navarra no 

participen en el sistema). Es tracta d’un greuge que persisteix any rere anys, i per 

això la Taula del Tercer Sector segueix exigint a l’Estat un increment en el volum 

total de recursos assignats a programes socials a Catalunya. 

 

D’altra banda, 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 íntegrament, 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. La nova ‘Ley del Tercer Sector 

de Acción Social’ que es troba en tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats, i 

que no compta amb el suport de les entitats socials catalanes, incideix encara més 

en aquesta centralització dels ajuts. 

 

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras ha ressaltat que “la 

crisi ens obliga a ser solidaris. No té cap cost marcar la casella de fins socials i 

moltes entitats se’n beneficiaran”. Guiteras ha fet una crida al prop del 32% dels 

contribuents catalans que no marquen cap casella perquè marquin la casella de fins 

socials. A tot l’Estat, 5.539.000 persones no marquen cap casella. Guiteras ha 

recordat que “per millorar la inversió social cal començar per marcar la casella de 

fins socials. Tenim una oportunitat perquè s’ampliïn les polítiques socials”, ha 

conclòs. 

 

La roda de premsa d’aquest dimarts, s’ha celebrat al Centre Obert Adsis Carmel de 

la Fundació Adsis, una 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. L’any 2014 van atendre més de 40.000 persones gràcies a 240 

treballadors/es i 729 voluntaris/es. 

 

Consulta el Dossier de premsa (amb totes les xifres).  

 

 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització 

constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En 
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formen part 33 federacions i agrupacions que representen prop de 4.000 entitats 

no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social 

 

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no 

lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector 

inclou 6.800 entitats, representa un 2,8% del PIB, compta amb 300.000 voluntaris, 

dóna feina a 102.000 persones i presta serveis a 2,1 milions de persones. 

 

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a contactar amb: 

 

Rai Barba 

Responsable Àrea de Comunicació  

comunicacio@tercersector.cat 

 

 

 

93 310 57 07 -  678 524 650 

c/ Rocafort 242 bis, 2a planta  

08029 Barcelona 


