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TERRITORIALITZACIÓ DEL 0,7%

Reivindicació constant des de 1988 del 
Govern de la Generalitat



ESTATUT D’AUTONOMIA 2006

COMPETÈNCES EXCLUSIVES (I)

- Article 110: Competències exclusives
1. “Corresponen a la Generalitat, en l’àmbit de les seves 

competències exclusives, de manera íntegra, la potestat 
legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. 
Correspon únicament a la Generalitat l’exercici d’aquestes 
potestats i funcions, mitjançant les quals pot establir  
polítiques pròpies.”

2. “El dret català, en matèria de les competències exclusives 
de la Generalitat, és el dret aplicable en el seu territori amb 
preferència sobre qualsevol altre.”



ESTATUT D’AUTONOMIA 2006

COMPETÈNCIES EXCLUSIVES (II)

- Article 114  punt 2: Activitat de foment
“Correspon a la Generalitat, en matèries de competència 
exclusiva, l’especificació dels objectius als quals es destinen 
les subvencions estatals i comunitàries europees 
territorialitzables, i també la regulació de les condicions 
d’atorgament i la gestió, incloent-hi la tramitació i la 
concessió”



ESTATUT D’AUTONOMIA 2006

COMPETÈNCIES EXCLUSIVES (III)

- Article 166: Serveis Socials, voluntariat, menors i 
promoció de les famílies.

1.c. “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de serveis socials, que inclou en tot cas: la regulació i 
l'aprovació dels plans i els programes específics dirigits a 
persones i col·lectius en situació de pobresa o de necessitat 
social”

2. “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de voluntariat, que inclou, en tot cas, la definició de 
l'activitat i la regulació i la promoció de les actuacions 
destinades a la solidaritat i a l'acció voluntària que s'executin 
individualment o per mitjà d'institucions públiques o privades”



RESOLUCIONS JUDICIALS: Tribunal Constitucional (I)

Sentència del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de 
febrer, contra els recursos d’inconstitucionalitat 542/1988 i 
573/1989 
“L’Estat pot consignar subvencions de foment en els seus 
pressupostos generals, especificant la seva destinació i regulant les 
seves condicions essencials d'atorgament fins on ho permeti una 
competència genèrica, bàsica o de coordinació, però sempre que  
deixi un marge a les comunitats autònomes per concretar amb 
més detall l'afectació o destinació, o, almenys, per desenvolupar i 
complementar la regulació de les condicions d'atorgament dels 
ajuts i la seva tramitació. A més, la gestió d'aquests fons correspon a 
les comunitats autònomes de manera, per regla general, que no poden 
consignar en favor d'un òrgan de l'Administració de l'Estat o organisme 
intermediari d'aquesta. Es tracta de partides que han de territorialitzar 
en els propis pressupostos generals de l'Estat si això és possible o en 
un moment immediatament posterior.”



RESOLUCIONS JUDICIALS: Tribunal Constitucional (II)

Sentència del Tribunal Constitucional 178/2011, de 8 de 
novembre de 2011, contra la ordre TAS/893/2005 de 17 
de març.

Afirma que existeixen disposicions reglamentàries estatals, tals com 
les Ordres anuals per les quals s’estableixen les bases reguladores i 
es convoquen la concessió de subvencions que vulneren les 
competències autonòmiques de gestió de subvencions atès que 
correspon a les comunitats autònomes la gestió de les subvencions 
sobre competències exclusives.



RESOLUCIONS JUDICIALS: Tribunal Suprem

Sentència del Tribunal Suprem, de 16 de desembre de 
2011 per la qual s’estableixen les bases i es convoquen 
subvencions per a la realització de programes de 
cooperació i voluntariat socials, amb càrrec a  
l’assignació del 0,7% de l’IRPF
Aquesta sentència recull la doctrina ja continguda en les sentències del Tribunal Constitucional

“considerem inclosa a la competència estatal, la regulació dels 
aspectes centrals del règim subvencional – objecte i finalitat dels ajuts, 
modalitat tècnica, beneficiaris i requisits essencials d’accés, mentre 
situarem dins la competència autonòmica allò relatiu a la seva 
gestió, que és: la tramitació, resolució i el pagament de les 
subvencions, així com la regulació del procediment corresponent 
a tots aquests aspectes”



ACORDS POLÍTICS

El Ple del Congrés dels Diputats en data 17 de 
setembre del 2008, sobre la distribució territorial entre 
les Comunitats Autònomes de l’assignació tributària de 
l’IRPF, va disposar:

Establir mesures i criteris que permetin un procés gradual 
de distribució territorial entre les Comunitats Autònomes 
de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF, destinat a  
finalitats socials, amb efectes en la pròxima convocatòria

Establir mesures i criteris de coordinació i transparència 
que permetin als Governs de les Comunitats Autònomes 
participar en la gestió que l’Administració General de l’Estat 
realitzi sobre el recaptat per via del 0,7% de l’IRPF pels 
finalitats socials



CONCLUSIONS

Catalunya és la única comunitat que històricament ha 
manifestat la seva voluntat de gestionar els fons provinents del
0,7% i on un major percentatge de declarants marca la “casella 
de finalitats socials”.

Catalunya aporta el 25% del total de la recaptació estatal del 
0,7% del IRPF per a fins socials i només en rep en concepte de 
subvencions per a la realització de programes de cooperació i 
voluntariat socials, amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF
el 14%.

L’any 2011 Catalunya ha rebut 30M€ corresponents al 2010. 
Si calculem el percentatge de ciutadans que van marcar la casella
per a finalitats socials, ens hauria correspost 53M€.



www.gencat.cat/benestarsocialifamilia
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