
 

 

 

 

Nos últimos tempos existe, no ámbito 
das organizacións non gobernamentais, 
a ameaza de cambio na forma de re-
parto do IRPF que se destina a fines 
sociais. Isto débese ao recurso presen-
tado pola Generalitat de Cataluña en 
contra do RD 536/2013, que regula a 
distribución destes fondos. 

A pesar dos pronunciamentos previos 
que chamaban ao pesimismo, o pasado 
16 de marzo coñeceuse que o Tribunal 
Supremo desestimou ese recurso.  

Segundo as organizacións sociais, esta 
é a primeira vez que o TS lles dá a razón 
dado que defenden o seu reparto no 
ámbito do Estado e non por parte de 
cada autonomía. 

O goberno catalán consideraba que o 
Estado invadía as súas competencias 
pero o Supremo concluíu que a atribu-
ción dos fondos do X Solidario fai refe-
rencia a todas aquelas actividades que 
atenden estados de necesidade que 
non teñen cobertura mediante as com-
petencias propias das autonomías e cre 
que ten un carácter subsidiario ou com-
plementario. 

O SUPREMO AVALA O 

REPARTO ESTATAL DO 

0’7% DO IRPF ÁS ONG 
Desde o pasado 6 de abril e até o 30 de 
xuño está aberto o prazo para presen-
tar a declaración da renda e agora é o 
momento de insistir na importancia do 
X Solidario. 

Ao marcar o cadro 'Actividades conside-
radas de Interese Social', tamén coñeci-
do como 'X Solidario', ti 
decides que o 0,7% dos 
teus impostos se destine 
a programas sociais 
(discapacidade, infan-
cia...) que cambian a vida 
das persoas e axudas a 
aquelas con maior risco 
de exclusión. Ao marcar 
o X Solidario non se paga máis diñeiro, 
nin se recibe menos devolución. 

Do mesmo xeito, se marcamos tamén o 
cadro da Igrexa, as porcentaxes sobre 

as que se decide acumúlanse. Así, mar-
cando o cadro de Fins Sociais e o da 
Igrexa, a persoa contribuínte reserva 
para esas causas o 1,4% dos seus impos-
tos. 

En 2015 os proxectos xestionados por 
FEDACE (Federación Española de Daño 

Cerebral) e as súas asocia-
cións atenderon a 7.460 
persoas con DCA, 5.125 
familias recibiron informa-
ción e apoio e 1.300 perso-
as beneficiáronse do pro-
grama de promoción da 
autonomía persoal e inclu-
sión social. Nos últimos 

sete anos tamén se construíron e equi-
paron centros como os de Sarela, Alen-
to en Vigo e os de Madrid, Granada, 
Cádiz, Valencia e Barcelona. 

A IMPORTANCIA DO X SOLIDARIO 

Se colaboras economicamente con 
Sarela é bo saber que haberá maiores 
deducións polas cotas e doazóns reali-
zadas en 2016. Deducirase o 75% das 
achegas de ata 150€ ao ano. A partir 
desa cantidade a dedución será do 30% 
e do 35% se colaboras desde polo me-
nos 3 años seguidos.  

Tomando un exemplo práctico, unha 
persoa que en 2016 doe 150 euros 
recuperará 112’5 euros. En caso de 
colaborar, por exemplo, con 200 euros 
deducirá polos primeiros 150 euros a 
mesma cantidade (112’5 euros) e polos 

50 euros restantes deducirá 15 euros 
máis se leva menos de tres anos cola-
borando e 17’5 euros se colabora des-
de hai tres. En total deducirá 127’5 e 
130 euros, respectivamente. Para máis 
información non dubides contactar con 
Sarela. 

Imposto de Sociedades 

No caso das persoas xurídicas, dedu-
cirán o 35% das cotas e donativos ínte-
gros no imposto de sociedades. Se le-
van colaborando polo menos 3 anos 
seguidos a dedución será do 40%, cun 
límite do 10% da base liquidable. 

“En 2015 os 

proxectos xestio-

nados por FEDA-

CE con cargo ao 

X Solidario aten-

deron a 7.460 per-

soas” 

MÁIS DEDUCIÓNS AO COLABORAR CON SARELA 
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A CONCESIÓN DE LICENZAS MUNICIPAIS  

IMPULSAN O CENTRO OCUPACIONAL 

Sarela celebrou o 11 de marzo a súa asemblea anual de so-
cios e socias cunha orde do día na que se incluían como 
principais puntos a aprobación das contas de 2015 e dos 
orzamentos para 2016. 

Nesta reunión tamén se presentou a memoria das activida-
des realizadas o pasado ano (descargable na web de Sarela)  
e houbo unha posta en común e análise dos proxectos de-
senvolvidos pola entidade.  

Plan estratéxico 2016-2020 

O máximo órgano colexiado da asociación deu o visto bo ao 
comezo dos traballos de elaboración do novo Plan es-
tratéxico de Sarela para o período 2016-2020. Esta folla de 
ruta continuará o traballo do anterior e que se redactou 
para o período 2011-14.  

O novo documento será, segundo a Xunta directiva da aso-
ciación, un plan realista pero ambicioso dado o cambio cua-
litativo que supón para a defensa e atención das persoas 
con dano cerebral contar cun moderno centro de atención. 
Desde o 17 de marzo unha comisión formada por membros 
da directiva, socias e profesionais de Sarela traballan na 
redacción no documento. 

A ASEMBLEA ANUAL  APROBA 

OS ORZAMENTOS PARA 2016 

E A REDACCIÓN DO NOVO  

PLAN ESTRATÉXICO 

O Concello de Santiago concedeu a mediados de 
marzo a licenza de primeira ocupación total e o per-
miso de inicio de actividade do novo centro de SA-
RELA. Esta fora a petición máis urxente que a directi-
va da asociación lles trasladara ao alcalde da cidade 
na visita que realizou o pasado 26 de xaneiro. 

Superado este primeiro trámite administrativo, con-
tinuaremos coa posta en marcha da totalidade das 
instalacións dado que até agora había unha licenza 
parcial. 

Isto supón poñer en uso o primeiro andar do edificio 
no que se situará o centro ocupacional, un servizo 
para persoas cun maior grado de autonomía no que 
se poderan realizar desde actividades formativas até 
de orientación para a inclusión laboral, entre outras 
función. 

O centro ocupacional de Sarela está pensado para 
traballar con 30 persoas usuarias, que se sumarían 
ás 40 prazas do centro de día. Cos permisos acada-
dos tamén se poderán poñer en uso a piscina da que 
está dotado o centro, a sala de novas tecnoloxías, 
así como a totalidade da zona de administración. 

UNS ORZAMENTOS AMBICIOSOS E REALISTAS 

Sarela terá en 2016 un orzamento total de 528.582 euros, 
unha cifra importante que garante o funcionamento dos servi-
zos e actividades da asociación. Este orzamento está pensado 
para asumir a progresiva ocupación do centro e a posta en 
marcha de novos servizos, en función dos tempos administra-
tivos. 

O 'CÓDIGO ICTUS'  

CHEGARÁ A TODOS 

OS HOSPITAIS  

O goberno galego anunciou 
o pasado 31 de marzo a pos-
ta en marcha do “Plan gale-
go de atención ao ictus” 
dentro do acordo de xestión 
2016 do Sergas.  

Este plan incluirá a implanta-
ción do programa coñecido 
como “Código Ictus” despois 
do éxito onde xa funciona: O 
Salnés e O Barbanza, sendo 
Santiago o centro de refe-
rencia. 

Este é un protocolo de ac-
tuación polo que se identifi-
ca rapidamente un caso de 
ictus, se planifica o traslado 
e se pon en marcha o proce-
so dentro do hospital de 
diagnose e atención médica 
para o momento en que 
chegue a persoa afectada.  

 ORZAMENTOS 2016 DE GASTOS:  528.582 € 

% dos principais capítulos 
Persoal de atención e administración [70%] 

Mantemento e actividades [12%] 

Servizos de comedor e transporte en 
Atención diurna terapéutica [11%] 

Enerxía, auga e comunicación [4%] 

Outros gastos [2%] 

Cotas e gastos de federacións [1%] 

ORZAMENTOS 2016 DE INGRESOS:  528.582 € 

% dos principais capítulos 

Contrato de prazas [43%] 

Ingresos por prestación de servizos [24%] 

Remanente exercicios anteriores [23%] 

Subvencións [8%] 

Cotas das persoas socias [2%] 

Outros ingresos  



 

 

  

A sede de Sarela acolleu o 14 de novembro 
a xuntanza entre FEGADACE (Federación 
Galega de Dano Cerebral) e o Conselleiro 
de Política Social, José Manuel Rey Varela, 
e a Directora xeral de Maiores e Persoas 
con discapacidade, Coro Piñeiro Vázquez. 

FEGADACE expuxo as súas peticións máis 
urxentes a curto prazo: un aumento das 
prazas concertadas para centro de día ou a 
modificación dos criterios de copagamen-
to, entre outros temas. 

Tamén se solicitou información sobre o 
anuncio realizado en novembro de 2015 no 
Parlamento de Galicia sobre unha posíbel 
diminución do copagamento para as perso-
as con dano cerebral adquirido que non foi 
concretada. O conselleiro explicou ao res-
pecto que a Consellería ten previsto con-
certar cando menos 20 novas prazas para a 
atención ao DCA en 2016 e incrementar a 
achega a través do convenio que mantén 
con FEGADACE. 

VISITAS INSTITUCIONAIS PARA COÑECER 

O NOVO CENTRO DE SARELA 

 

O Alcalde de Santiago, Martiño Norie-
ga, e a Concelleira de Políticas Sociais, 
Concha Fernández, visitaron Sarela o 
26 de xaneiro. O presidente de Sarela, 
José Balboa, e a vicepresidente, Con-
cha Otero, expuxeron algunhas das 
necesidades de Sarela e que son de 
competencia municipal. 

Neste sentido, a directiva solicitou 
axilizar os trámites administrativos 
para a obtención das licencias que 
dependían do Concello. O alcalde 
amosou interese e no mes de marzo 
obtivemos as licenzas de primeira ocu-
pación e actividade. 

Tamén solicitamos ao Concello a ce-
sión dunha parcela anexa ao centro 
para fines de ocio e tempo libre e que 
xa fora pedida ao goberno anterior.  

Outra das peticións realizadas foi a de 
incluír o Centro Sarela nas guías de 
recursos municipais como recurso 
único e específico de atención ao DCA 
(Dano Cerebral Adquirido).  

Por último, Sarela trasladou a necesi-
dade de facer un esforzo de limpeza e 
acondicionamento do entorno do 
centro dado o estado de abandono do 
Sunp-14. 

Sarela recibiu as visitas do Conselleiro de Política Social, José Manuel 

Rey Varela, do Alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e da Valedora do 

Pobo, Milagros Otero.  

Dous momentos da visita do Consellei-

ro de Política Social, José Manuel Rey 

Varela, e da Directora xeral de Maio-

res e Persocas con discapacidade, 

Coro Piñeiro. 

O ALCALDE ELOXIA 

OS 15 ANOS  

DE TRABALLO DE  

SARELA  

O conselleiro anunciou cando menos 20 novas prazas concertadas para a 

atención ao DCA en Galicia e incrementar o convenio con FEGADACE 

DEPORTE | O 3 de decembro celebramos as 
II Xornadas de Deporte Adaptado ao que 
foron convidadas diferentes asociacións da 
cidade. En maio participamos no Día do de-
porte solidario e en outubro na III edición de 
Deporte e mente sen barreiras. 

INFORMACIÓN | No mes de outubro, coinci-
dindo cos días do dano cerebral e do ictus 
estivemos no Hospital Clínico cunha mesa 
informativa, acción que repetimos durante 
todo o ano en diferentes espazos da cidade 
como os centros de saúde. 

NOVAS TECNOLOXÍAS | Estamos a participar 
activamente do proxecto de FEDACE Espacio 
DCA (http://espaciodca.fedace.org), e  que 
pon a disposición das asociacións un espazo 
común no que desenvolver blogs, foros ou 
compartir experiencias. 

SD COMPOSTELA | A colaboración co Com-
pos segue a ser estreita. Parte do equipo 
visitou Sarela e nós asistimos a un adestra-
mento. Moito ánimo no que queda de liga. 

TEATRO | Anotade a tarde do 10 de xuño 
para asitir no Auditorio de Galicia á obra de 
teatro deste ano. Podes reservar as entradas 
(6 euros) no teléfono 881 978 519 (Susana 
Duarte, administrativa) ou no correo electró-
nico administracion@sarela.org 
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COLABORAN CON SARELA 

 

Rúa Pedro Cabezas González, 3  

15702 Santiago de Compostela 

981 577 037 | 881 978 519 

sarela@sarela.org 

www.sarela.org 
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Carlos González Nieto 
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María do Mar Caamaño Valle 

Marina Ordóñez Lustres 

Pura González Bouzó 

Presidente 

Vicepresidenta 

Secretario 

Tesoureiro 

Vogal 

Vogal 

Vogal 

Vogal 

Vogal 

Hai uns meses celebramos 15 anos 
dunha andaina longa, ás veces dura. O 
traslado ao novo centro sinalou o co-
mezo dunha nova etapa que debe ser, 
como mínimo, igual de exitosa. Foron 
15 anos de traballo conxunto co único 
obxectivo de avanzar na atención e 
integración plena das persoas con 
dano cerebral adquirido.  

Sarela ten que adiantarse ás necesida-
des futuras das súas persoas usuarias 
e  socias, ampliar servizos e garantir a 
súa estabilidade.  

É por iso que xa comezamos a redac-
ción do Plan estratéxico 2016-2020, a 
guía para adaptarnos á nosa nova rea-
lidade como entidade social e, o máis 
difícil, ao novo contexto xeral e do 

dano cerebral adquirido en particular.  

Por exemplo, FEDACE (Federación es-
pañola de dano cerebral) constata no 
seu informe 'As persoas con Dano Ce-
rebral Adquirido en España' un cambio 
no perfil das persoas afectadas por 
DCA.  

Mentres nos anos 80 predominaba na 
contorna asociativa unha poboación 
nova con DCA causado por traumatis-
mo en accidente de tráfico, hoxe o 
65% das persoas con dano cerebral 
teñen máis de 65 anos e o ictus é, co 
78% dos casos, a primeira causa de 
dano cerebral adquirido. Sarela vai 
estar preparada para atender as nece-
sidades que poidan derivar dun con-
texto social e familiar cambiante. 

NOVAS FORZAS E RETOS DESPOIS 

DE 15 ANOS DE INTENSO TRABALLO 

Festa de celebración do XV aniversario 

O Plan estratéxico 2016-2020 

achegará unha visión adaptada á 

nova realidade de Sarela e do sec-

tor do DCA. 

 

Sarela ten que adiantarse ás 

necesidades futuras das súas 

persoas socias e  usuarias. 

CONECTADOS POLA AC-
CESIBILIDADE é un 
proxecto da Fundación 
Vodafone no que partici-
pa Sarela. Desenvolve a 
aplicación Mefacilyta, 
unha ferramenta pensa-
da para axudar ás perso-
as con discapacidade no 
fogar, traballo, ocio, etc. 

COORDINACIÓN DE 
PROXECTOS DE FEDACE. 
Os días 11 -12 de febreiro 
Sarela participou nesta 
reunión a nivel estatal 
xunto con outras 23 enti-
dades. Establecéronse 
criterios de valoración de 
proxectos para determi-
nar o seu interese e ne-
cesidade. 

I ENCONTRO DE PROFE-
SIONAIS DE FEGADACE.  
O 20 de febreiro cele-
brouse esta xuntanza, no 
que participaron 43 pro-
fesionais das cinco enti-
dades membro de FEGA-
DACE, para a posta en 
común de boas prácticas  
e proxectos. 

Certificación de calidade do servizo de 

atención diurna terapéutico segundo a 

norma ISO 9001:2008 

Declarada de Utilidade Pública o 

19/06/ 2008 

Membro do Pacto Mundial da ONU 

Membro da Asociación de pacientes e 

usuarios do CHUS 

http://fedace.org/wp-content/uploads/2013/09/Informe-FEDACE-RPD-para-DDC-1.pdf
http://fedace.org/wp-content/uploads/2013/09/Informe-FEDACE-RPD-para-DDC-1.pdf

