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I. INTRODUCCIÓ  

 

D’acord amb el mandat de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment 

de l'associacionisme, s’ha iniciat un procés participatiu a l’efecte de poder 

elaborar -per part del Govern- el projecte de llei de foment de l'associacionisme.  

Aquesta iniciativa legislativa ha de ser poder donar suport, facilitar la 

consolidació, enfortir i donar projecció a les associacions per tal que puguin 

portar a terme els seus projectes i complir la seva missió.   

És la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies qui té l'encàrrec d'impulsar el procés de redacció i 

elaboració d'aquest projecte de llei, coordinant l'acció de Govern per tal que el 

futur text legal reculli totes les necessitats, reivindicacions i sensibilitats dels 

diferents àmbits d'actuació. El repte és, per tant, poder definir què i com ha de 

regular la futura llei, cercant quin és el tronc comú que uneix totes les 

associacions, actuïn en el sector que actuïn, i quines són aquelles particularitats 

que, necessàriament, els diferents sector posen de relleu per tal que també 

siguin contemplades en el projecte de llei que s'està començant a elaborar. 

D'acord amb tot això, s'ha considerat que el mètode idoni per preparar 

l’elaboració d'aquest projecte de llei és l'articulació d'un procés participatiu 

transversal amb l'objectiu que les veus dels diferents sectors es puguin escoltar 

des d'una fase molt inicial del projecte. Així doncs, s'espera de les entitats 

cridades a participar en aquestes trobades que manifestin les seves necessites, 

realitzin les seves aportacions i proposin les seves solucions en la construcció 

d'aquesta futura llei.  

Val a dir que el procés participatiu s’està portant a terme, de fet, a dos nivells 

diferents:  per una part, a nivell territorial mitjançant les diferents sessions 

participatives precongressuals del 3r. Congrés Català de l'Associacionisme i el 

Voluntariat (3CCAV), des d'on s’ha participat amb una evident dimensió 

transversals i amb aportacions generalistes sobre el que hauria de ser aquesta 

futura norma; i per una altra banda, a nivell sectorial, des d'on s’intenta que la 

participació doni resposta a les singularitats dels diferents sectors i es treballi 

amb més profunditat els diferents temes objecte de la llei: la reunió de treball a 

la qual heu estat convocats pertany a aquest segon grup i té, per tant, l'objectiu 
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de conèixer les particularitat de les entitats del vostre sector, pretenent a la 

vegada que des de la singularitat es pugui definir el marc comú a tots els sector 

de l’associacionisme. 

L’organització de les taules de treball sectorial s’ha portat a terme amb la 

participació i implicació del Departament o la unitat directiva de la Generalitat 

que es relaciona amb les entitats de cada àmbit, per tal que l'acció sigui 

coherent, integradora i transformadora. D'aquesta manera, en el cas de que des 

d’aquest nivell de discussió i debat es posi de manifest la necessitat de realitzar 

aportacions que siguin competència d’altres instàncies o d'altres realitats, o que 

s'insti a modificar, derogar o interpretar altres normatives, els departaments de 

la Generalitat competents farien les passes necessàries cap a la direcció 

marcada. De fet, el debat que es pretén generar està davant del repte de poder 

proposar qualsevol tipus d'acció o proposta de futur, fins i tot encara que -ara 

com ara- no estigui a l'abast del legislador català d'acord amb el marc 

competencial vigent...i a la vegada que els plantejaments siguin argumentats des 

de la realitat i des de la practicitat, cercant la utilitat  de les propostes. 

A continuació podreu trobar un document elaborat en format de “qüestionari” 

que pretén ser la guia que ha de conduir el debat. El qüestionari fa referència 

majoritàriament a realitats quotidianes de la gestió diària de les entitats i el seu 

rol no és el de ser un document limitatiu del debat sinó tot el contrari: pretén 

ser un element catalitzador, estimulador i provocador, una mena de guió que ha 

de permetre no fugir de l'objecte de discussió -l'objecte del projecte de llei que 

estem construint- qüestionant temes concrets, comuns als diferents sectors. 

Us animem a participar activament en aquest procés de debat per tal de 

construir i definir conjuntament el model de foment de l’associacionisme que 

volem pel nostre país. 

 

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 
Barcelona, abril de 2016 
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QÜESTIONARI 
 

 

ÀMBIT RELACIONAL:  POLÍTIQUES DE FOMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ. 
 
 

1. Sensibilització, Reconeixement i 
Participació. 

 
1) Què demanaríeu a l'administració per tenir més 

reconeixement? 
 

2) Quina participació teniu en l'àmbit de l'administració?  
És una participació decisiva?  
Us sentiu protagonistes en les decisions que afecten al 
vostre  sector? 
 

3) Quines actuacions fa l'administració per potenciar l' 
associacionisme? 
Quines accions reclameu que faci i no fa? 
 

4) Quines accions poden dur a terme les administracions per 
fer créixer la massa social de les entitats?  
 

5) Quines dificultats us trobeu en les relacions amb l' 
administració? 
Com podríem millorar aquestes relacions? 
 

6) Quin paper creieu que han de jugar els mitjans públics en la 
difusió , el coneixement  i el creixement de 
l'associacionisme? 
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2.Suport, acompanyament i formació. 

 

1) Quin suport rebeu tant del vostre ajuntament com de la 
Generalitat de Catalunya, més enllà de les línies de 
subvencions? 
 

2) Quan necessiteu assessorar-vos en temes clau per a la 
vostra entitat, les administracions us ajuden? 
Quin tipus de suport rebeu? És suficient? 
 

3) En quin espai físic desenvolupeu les vostres activitats?  
Teniu dificultats per disposar d'un espai?  
Quines alternatives proposaríeu? 
 

4) Els vostres professionals i/o voluntaris reben la formació 
adequada? 
 En quin àmbit trobeu a faltar formació qualificada?  
Què cal millorar en relació a la formació? 
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ÀMBIT FACILITADOR:   
ACTUACIONS PER A L’ENFORTIMENT I  LA MILLORA DE 
L’ASSOCIACIONISME 

 

I. Fiscalitat. 
 

1) Quines càrregues fiscals són difícils d'assumir actualment 
per a les entitats?  

 
2) Les dificultats estan més en les quanties a tributar o en la 

càrrega de gestió que suposa? 
 

3) Quines solucions proposaríeu? 
  

4) Quines mesures de simplificació  establiríeu en la 
obligacions fiscals? 
 

5) Quina diferenciació establiríeu a nivell fiscal entre les 
associacions amb  i sense activitat econòmica? 
 

6)  On posaríeu la diferència entre fer o no fer  activitat 
econòmica. 
 

7) En el supòsit de no tenir activitat econòmica, quines 
obligacions formals establiríeu per a les entitats? 

•  IRPF?  Impost de societats ?  
• Presentació de comptes anuals?  
• Pagament d'IBI?  
• Taxes per ús d'espais públics? IVA? 

 
8) Establireu alguna diferència respecte l'IVA pel fet de ser una 

entitat?  
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Identifiqueu problemes de gestió relacionats amb la 
liquidació d'iva? 
 

II. Finançament 
 

1. SUBVENCIONS. 
 

El sistema de subvencions públiques no funciona.  On 
identificaríeu el principal problema? 
 

En quin moment del procediment de subvencions trobeu més 
dificultats?  

En la sol·licitud? 
En la valoració dels projectes?  
En la justificació? 

 
Proposaríeu que la justificació de les subvencions fos més laxa 

i flexible?  
Creieu que s'ha de donar més marge de confiança a les 
entitats en relació a l'ús dels fons públics?  
On estaria el límit? 
 

Els ajuts públics cobreixen totes les necessitats de les entitats?  
Quina proposta de millora faríeu en relació al sistema 
d'ajuts econòmics? 

 
 
 

2. CONTRACTES 

 

1) Presteu servei a l'administració mitjançant un contracte?   
  

2) Quines dificultats teniu per participar en les licitacions? Què 
milloraríeu? 
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3) Creieu que a través de la contractació pública les 

administracions han de poder fomentar l'associacionisme? 
Com?  
 
 

3. FINANÇAMENT  PRIVAT  
 

1) Rebeu finançament per part d'empreses, fundacions i altres 
agents diferents de l'administració pública? 
 

2) Com podríem fomentar aquesta aportació del món lucratiu 
a les entitats 

 
3) El fet que les empreses tinguin beneficis fiscals per 

donacions a entitats sense finalitat de lucre d'utilitat 
pública és clau? 

 
4)  Trobeu que el sistema actual de mecenatge és just i 

equitatiu? 
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III. Règim laboral 
 
1) Contracteu personal? Quin tipus de contracte laboral feu 

servir habitualment?  Penseu que està ajustat a la realitat de la 
vostra entitat? 

 
2) La càrrega fiscal vinculada als contractes laborals és excessiva? 

I la càrrega de gestió? Teniu dificultats en aquest camp? 
 

3) En el finançament públic s'inclouen despeses laborals? Teniu 
dificultat  per  justificar la despesa de personal contractat en 
les subvencions?   

 
4) Hi ha conveni al sector de la vostre activitat? Caldria? 

 
5) Remunereu a persones no contractades? Com? Quina 

proposta faríeu per a la retribució dels no contractats?  
 

 
IV. Actuació registral 

 
1) Quina hauria de ser la funció del registre?  

 
2) Quines mancances detecteu en els registres ? 

 
3) Quines propostes faríeu per millorar la funció registral que 

us afecta?  
 


