
UNA OPORTUNITAT PER AJUDAR EN TEMPS DE CRISI, SENSE COST PER ALS CONTRIBUENTS 

Més que mai, cal marcar la casella
solidària a la declaració de la renda
La Taula del Tercer Sector i la Generalitat impulsen la campanya del 0,7% a fins socials 

MANOLITA SANZ   

H
a arribat l'hora de fer

campanya per marcar la

casella solidària en la de-

claració de la renda. Enguany, cal

donar una empenta perquè en

temps de crisi la solidaritat és més

necessària que mai i perquè Cata-

lunya ha de seguir sent la comuni-

tat més solidària, amb el major

nombre de contribuents que mar-

quen la casella d'altres fins socials,

com ho ha estat fins ara. Aquesta

serà també la segona campanya

amb el 0,7% i un bon moment per

seguir explicant que cal aconseguir

l'establiment del tram autonòmic

del 50% gestionat per les comuni-

tats autònomes. En aquest cas, es

compta amb l'important suport de

la moció aprovada el 10 de març

per tots els grups del Congrés dels

diputats, amb l'excepció del partit

Popular.      

La Generalitat i la Taula del Tercer

Sector fan campanya perquè tothom

marqui la casella de la declaració de

renda, un gest que proporciona fons

per als programes que desenvolupen

les entitats del Tercer Sector per als

més desfavorits. 

Consolidat el 0,7%
La novetat de 2008 va ser el pas del

0,52% al 0,7%, és a dir, un impor-

tant increment dels recursos. En-

guany es consolida aquest percen-

tatge i les ONG catalanes, a l'igual

que les d'altres comunitats autòno-

mes rebran fons per desenvolupar

els programes per als quals han pre-

sentat sol·licituds. Aquest fet ha su-

posat que enguany es distribuiran

195 milions en tot l'Estat, 60 més

que l'any anterior. A través de la

campanya perquè tothom marqui el

0,7% també es volen aclarir dubtes

com ara el cost nul per al contri-

buent, o el fet que si no es marca

cap casella es destinen els diners als

pressupostos generals de l'Estat. 

Reivindicant el tram
autonòmic
La Taula del Tercer Sector ja va for-

mular l'any passat la proposa d'esta-

blir un tram autonòmic del 50%

que fos gestionat per les comunitats

mitjançant convocatòries pròpies

per a projectes socials d'incidència

local i autonòmica impulsats per les

ONG presents en cada territori.

D'aquesta manera es garantiria el

criteri de proximitat i competencial

de la Generalitat que te competèn-

cies exclusives en l'acció social i

amb un criteri de coresponsabilitat

es correlacionaria recaptació i dis-

tribució. L'any passat només es van

distribuir 17 milions a Catalunya

dels 47 que s'havien recaptat. 

Catalunya és la
comunitat en que
més contribuents

marquen la casella,
un 57%

El president de la Taula, Carles

Barba, recorda que “Catalunya és

la comunitat on hi ha més ONG

socials, la que ha presentat més

sol·licituds d'ajuts a la convocatò-

ria de l'IRPF i la comunitat en

que més contribuents marquen la

casella, un 57%. 

Carolina Homar, directora de l'ICASS, Carme Capdevila, consellera d'Acció Social i Ciutadania i Carles
Barba, president de la Taula del Tercer Sector Social en la presentació de la campanya de l'any passat
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El Congrés del Diputats va aprovar l'10 de març amb el suport
de tots els grups de la càmera, amb l'excepció del Partit Popu-
lar, un acord proposat pels grups de ERC-ICV, PSOE i CIU per
abordar un nou model de gestió dels fons del 0,7% de l'IRPF
dedicats a finalitats socials, local i autonòmic.

Les entitats catalanes valoren positivament que el conjunt
dels partits ratifiquin d'una manera nítida que les entitats lo-
cals i autonòmiques puguin presentar-se a la convocatòria
d'enguany, que la Generalitat intervingui en el procés de deci-
sió dels ajuts i que a més, es tinguin en compte els criteris de
necessitats i de la realitat de la societat catalana. En aquest
sentit, Carles Barba, president de la Taula, recorda que “tant
per l'aportació dels contribuents com per les necessitats so-
cials del país no seria just una aportació que no es situés entre
els 40 i 50 milions d'euros pels programes desenvolupats a
Catalunya”.

Alhora, la Taula es felicita per l'acord establert entre els partits
polítics per abordar la reforma pendent del 0,7% de l’IRPF.

Barba afirma que “esperem que aquesta vegada sí, el govern
de l'Estat compleixi el mandat del Congrés i adapti el sistema
actual al marc constitucional i estatuari, incorporant la dimen-
sió autonòmica i la realitat més propera. El nou escenari ha de
permetre establir el tram autonòmic del 50% d'aquest fons,
com ha vingut reclamant històricament la Taula”.

L’ordre del 2009, rectificada
Al febrer, quan va sortir l'esborrany de convocatòria d'ajuts a
les ONG per desenvolupar els programes socials amb càrrec
als fons recaptats a partir de la casella d'altres finalitat socials
del 0,7% de l’IRPF es van disparar les alarmes perquè impedia
l'accés de les entitats d'àmbit local o autonòmic. Només 
es permetia l'accés si s'associava a una d'àmbit estatal per 
desenvolupar un programa supracomunitari. 

La notícia va sorprendre les entitats del sector, més quan el
mes de setembre de 2008 el Congrés dels Diputats havia
aprovat una moció per la qual s'instava al govern de l'Estat a
avançar en la territorialització d'aquests fons de cara a l'actual

convocatòria i a la progressiva participació dels governs au-
tonòmics en la gestió del 0,7% de l’IRPF. En aquest context, la
Taula del Tercer Sector va advertir de les conseqüències
d'aquest fet en el context de la crisi i va demanar al Govern de
la Generalitat i als partits polítics catalans que evitessin que la
mesura tirés endavant. 

Expectativa davant del canvi de model
La determinació del govern de la Generalitat i la unitat dels
partits que li donen suport i CIU van permetre la rectificació
de l'aleshores ministra, Mercedes Cabrera, en el sentit que
no s'exclouria les entitats locals i autonòmiques, com es
pretenia inicialment. a la convocatòria 2009 d'ajuts a les
ONG per desenvolupar programes socials, amb càrrec als
fons recaptats a partir de la casella d'altres finalitat socials
del 0,7% de l'IRPF. 

S'espera que el recent nomenament de Trinidad Jiménez com
a nova ministra suposi un impuls en la reforma del sistema i
un millor pacte per a Catalunya i les seves entitats. 

Crònica de propostes, acords i desacords sobre la territorialització dels fons del 0,7 % per a fins socials

La Taula del Tercer Sector celebra l'acord del Congrés
d'abordar la reforma de la gestió del 0,7% de l’IRPF
Les entitats esperen que la nova ministra, Trinidad Jiménez, concreti la territorialització
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