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Entitats catalanes reben 31
milions dels ajuts de l’IRPF

a El Ministeri de Sanitat i Serveis Socials prioritza els programes per combatre la pobresa, sobretot
la infantil a El segon gran grup amb subvencions són les persones grans i amb discapacitat
Sònia Pau
BARCELONA
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Les entitats socials catalanes rebran aquest any una
mica més de 31 milions
d’euros en subvencions a
càrrec de l’IRPF, és a dir,
dels diners dels contribuents que van marcar la
casella destinada a fins socials a l’hora de fer la declaració de la renda el 2014.
El Ministeri de Sanitat i
Serveis Socials, que és responsable de la distribució
dels diners, tot i que fa
anys que la Generalitat
reclama aquesta potestat
perquè té competències
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sentències del Tribunal Constitucional i del Suprem avalen
que la Generalitat ha de gestionar l’IRPF per a fins socials.

plenes en serveis socials,
ha prioritzat aquest any
els programes per combatre la pobresa, i sobretot
la pobresa infantil.
En les subvencions de
l’any passat, les entitats
catalanes van rebre 29,7

La fundació privada Trinijove, que és una de les entitats subvencionades amb els diners del
0,7% de l’IRPF, té programes de formació i inserció per a joves ■ EL PUNT AVUI

milions d’euros, tot i que
la recaptació del 0,7% de
l’IRPF per a fins socials entre els contribuents catalans havia superat els 52
milions. Catalunya és cada
any la comunitat més solidària i acaba recuperant
en forma de finançament
social poc més de la meitat del que aporta.
En aquest últim repartiment de subvencions,
Creu Roja Catalunya, Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya i Càritas
són less entitats més beneficiades, amb 4,9; 3,5 i 2,8
milions d’euros. També rebran ajuts programes de la
Fundació Catalana de l’Esplai, la federació ECOM, la
fundació Juan Ciudad, la
fundació Trinijove, la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera
Edat, Arrels Fundació i
Esplais Catalans. L’atenció a persones grans i
amb discapacitat és el segon gran apartat de projectes amb subvenció. ■

