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Origen de la iniciativa legislativa (1)
• Disposició Transitòria 3a de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de
voluntariat i foment de l’associacionisme

Tercera. Projecte de llei de foment del’associacionisme
El Govern, en el termini de divuit mesos a comptar de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, ha de presentar un projecte de llei per a
fomentar l’associacionisme i donar-hi suport.

Origen de la iniciativa legislativa (2)
La voluntat del Govern de la Generalitat
expressada en el Pla de Govern de la legislatura.
EIX 2: Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
AMBIT 3: Drets socials i inclusió
OBJECTIU 6:Promoure polítiques de suport a la societat civil
organitzada per millorar les condicions de vida de les persones
i de l'entorn, fomentant l'associacionisme, el voluntariat, les
xarxes de participació ciutadana, el civisme i els valors

ACTUACIÓ: Tramitació de la Llei de foment de l’associacionisme.

Procés de construcció col·lectiva (1)
 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat (2016)
 Debat interdepartamental amb les unitats directives de la Generalitat
que lideren les polítiques d’Esports, Cultura Popular, Medi Ambient,
Cooperació Exterior, Acció Social i Joventut (2017)
 Debat amb les entitats que treballen en l’àmbit de l’Esport, la Cultura
Popular, el Medi Ambient, la Cooperació Exterior, l’Acció Social i la
Joventut i el Lleure (2017)
 Debat en el si del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat (entitats
de tots els àmbits, federacions, sindicats, entitats municipalistes,
patronal del tercer sector...) (2017)
 1a Trobada de l’Associacionisme i el Voluntariat post-pandèmia (2020)

Procés de construcció col·lectiva (2)
 Tràmit de consulta prèvia (cap proposta) - Any 2019
 Tràmit informació pública (4 propostes) + tràmit audiència (6
propostes) - Any 2019
 Debat interdepartamental - Anys 2019-2021
 Món local - Any 2021
Memòria general d’Observacions i Al·legacions (35)

Objectius i resultats esperats (1)
Necessitats detectades:
1/ Manca de reconeixement social i competencial de la tasca de les entitats i
de les persones voluntàries
2/ Disminució de persones actives que s’incorporen al teixit associatiu i
manca de relleu i intercanvi generacional
3/ Manca de recursos públics i privats suficients i diversos adreçats a les
entitats
4/ Manca de formació especialitzada i d’assessorament a les persones
vinculades a les entitats i manca del reconeixement de les capacitats
desenvolupades i/o apreses en l’exercici de l’acció associativa
5/ Augment de la complexitat relacional entre les entitats i les
Administracions Públiques i dels procediments administratius vinculats amb
el foment de l’acció associativa

Objectius i resultats esperats (2)
Resultats esperats:
1) Posar en valor el fenomen de l’associacionisme potenciat el seu
reconeixement social i competencial.
2) Conscienciar i sensibilitzar la població sobre els seus valors i principis
davant la ciutadania fent créixer i diversificant les persones que s’hi
vinculen i estimulant els relleus i les relacions intergeneracionals.
3) Enfortir les entitats, dotant-les de més estabilitat financera, més recursos
i més diversos, més suport material i més acompanyament.
4) Potenciar l’impacte dels seus programes formant més i millor les
persones vinculades i activant processos de reconeixement
competencial, cercant una major eficàcia dels programes d’acció
associativa
5) Simplificar les relacions de les entitats amb les Administracions
Públiques i la millora de la coordinació interadministrativa, cercant una
major eficiència de les entitats i dels seus programes d’acció associativa.

Objectius i resultats esperats (3)
Per obtenir aquests resultats s’insta les Administracions Públiques
a que:
1) Activin polítiques públiques de foment d’aquesta realitat, això és, que
apostin de manera decidida per implementar projectes i programes de
promoció pública que reconeguin la tasca de les associacions i de la
resta d’entitats sense afany de lucre que compateixen els seus principis i
valors
2) Facilitin la participació decisiva de les entitats en la presa de les
decisions que afecta la col·lectivitat
3) Despleguin programes de suport i d’acompanyament del dia a dia de les
entitats
4) Promoguin i sensibilitzin els valors de l’associacionisme davant la
ciutadania en general

Objectius i resultats esperats (4)
Objectius específics:
1) Aconseguir una major eficiència de les actuacions de les administracions
publiques en el foment de l’associacionisme.
2) Coordinar l’actuació de les administracions públiques en matèria de
foment de l’associacionisme.
3) Simplificar els tràmits administratius que han de complir les
associacions per l’obtenció d’ajuts i subvencions.
4) Afavorir el creixement del teixit associatiu a Catalunya.
5) Sensibilitzar a la societat de la importància d’aquest teixit associatiu.
6) Garantir que les associacions beneficiàries de mesures de forment tenen
en les seves actuacions un impacte positiu social.

Estructura i continguts (1)
Títol I. Disposicions generals
Títol II. Del foment de les associacions
Capítol I. Requisits generals i plans d’acció
Capítol II. Mesures de reconeixement de les associacions
Capítol III. Mesures d’impuls de la participació
Capítol IV. Mesures de suport
Capítol V. Promoció i sensibilització de les associacions
Títol III. Del foment de les activitats d’interès general de les fundacions
Títol IV. Del foment de les activitats d’interès general del grups i plataformes
informals
Títol V. Mesures de caràcter general per a la millora de la relació amb
l’Administració i la coordinació administrativa
Disposicions addicionals
Disposicions finals

Estructura i continguts (2)
Elements destacats: el QUI i el QUÈ

A qui va adreçada la Llei:
 Subjecte actiu: Administracions Públiques catalanes





Generalitat de Catalunya
Municipis + 20.000 habitants
Municipis amb menys de 20.000 habitants
Diputacions i Consells Comarcals

 Subjecte passiu: associacions, fundacions i
plataformes/grups informals - Requisits





Dur a terme activitats d’interès general
Complir amb els principis i valors propis de l’associacionisme
Complir amb aspectes organitzacionals i de governança de la seva missió
Complir amb els mecanismes específics de retiment de comptes

Estructura i continguts (2)
Quines actuacions cal fer (QUÈ):
 Mesures de Reconeixement
 Mesures d’impuls de la Participació
 Mesures de Suport
 Accions d’assessorament i assistència tècnica.
 Accions per a la simplificació administrativa dels processos.
 Suport econòmic i finançament públic.
 Foment del treball en xarxa entre les associacions, i entre aquestes i la resta d’agents.
 Accions de facilitació d’ús d’espais i locals per a l’acció associativa.
 Impuls i suport a la formació de les persones vinculades a les associacions.
 Mesures d’impuls de l’ocupació de qualitat en el sector.
 Mesures de suport per a la implementació de les mesures vinculades amb el dret al
temps i cura.

 Mesures de Promoció i Sensibilització

Estructura i continguts (3)
Quines actuacions representen novetats a destacar:
 Finestreta única: interconnexió registral i censal
 Regulació del sistema d’ajuts i subvencions
 Obligatorietat de l’assessorament tècnic i de formació
 Impuls dels processos de reconeixement competencial, social,
educatiu i ocupacional
 Potenciació dels espais/consells de participació decisiva
 Mandat de treballar per a la transformació digital de les entitats
 Mandat d’impulsar el treball en xarxa amb agents socials i
econòmics
 Sensibilització i promoció des dels MMCC públics
 Taula de Coordinació interadministrativa
 Futures propostes per a impulsar mesures fiscals i de mecenatge
 Simplificació normativa

Principals consensos i dissensos
Principals consensos:
 Aprovar la normativa: la diferència entre tenir llei o no tenir-ne
 Finestreta única: interconnexió registral
 Ajuts i subvencions
 Simplificació administrativa i desburocratització
 Suport a les estructures federatives
 Mesures de suport
Principals dissensos:
 Àmbit subjectiu: Associacions & Fundacions.
 Àmbit subjectiu: grups i plataformes informals
 Món local – finançament de les actuacions

Tramitació parlamentària
Portal de transparència:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/
normativa/projectesnormatius/entramit/avantpro
jectes-de-llei/av_llei_foment_associacionisme/
Tràmit parlamentari:
 Assignació i inici
 Debat en el Ple per la presa en consideració
 Ponència i compareixences
 Debat en Comissió
 Debat en Ple

