
                                                                            Document de presentació d’idees i propostes de continguts  

  Buidatge de les aportacions del sector 

Versió 22/12/2016 

(*) Processos participatius consistents en 17 sessions territorials febrer-abril 2016 i una sessió plenària maig 2016 en el 

marc del 3CCAV i 8 sessions participatives sectorials entre abril i juny 2016. També s'inclouen es aportacions que entitats, 

plataformes, federacions i institucions han fet arribar a la DGACC entre els mesos de maig i octubre de 2016 

1 

 

 

 
 

 
 
 
 

1r ESBORRANY  

 
Recull sistematitzat i articulat de les aportacions 
fetes per les entitats en el marc dels processos 

participatius impulsats per la DGACC (*)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓ1: 22 DE DESEMBRE DE 2016 
      AVANTPROJECTE DE LLEI DE FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME 

 
 



                                                                            Document de presentació d’idees i propostes de continguts  

  Buidatge de les aportacions del sector 

Versió 22/12/2016 

(*) Processos participatius consistents en 17 sessions territorials febrer-abril 2016 i una sessió plenària maig 2016 en el 

marc del 3CCAV i 8 sessions participatives sectorials entre abril i juny 2016. També s'inclouen es aportacions que entitats, 

plataformes, federacions i institucions han fet arribar a la DGACC entre els mesos de maig i octubre de 2016 

2 

 

PREÀMBUL 
 

Títol I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1: Objecte 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Article 3. Definicions 

Article 4: Principis de l‘acció de foment de l’associacionisme 
 

Títol II. MESURES DE FOMENT  

Article 5: Accions de foment i plans d’acció 

 

Capítol I. Mesures de reconeixement de l’associacionisme 

Article 6. Reconeixement institucional 

Article 7. Reconeixement Instrumental 

 

Capítol II. Mesures de foment de la participació  

Article 8. Principis generals  

Article 9. Espais de participació estables   

Article 10. Intervenció en els processos normatius   

 

Capítol III.- Mesures de suport a les Entitats. 

Article 11. Principis generals i accions de suport 

Article 12. Accions d’assessorament i assistència tècnica 

Article 13. Accions per a la simplificació administrativa dels processos 

Article 14. Suport econòmic a les entitats  

Article 15. Accions de foment del treball en xarxa 

Article 16. Accions de facilitació d’espais  

Article 17. Accions d’impuls i suport a la formació 

Article 18. Accions d’impuls i suport a la reforma horària 

 

Capítol IV.- Mesures organitzatives per millorar el suport a les entitats 

 Article 19. Principis generals organitzatius 

Article 20. Coordinació interadministrativa per al suport a les entitats 

Article 21. Organització i coordinació de l’Adm. Generalitat de Catalunya  
 
Capítol V.- Promoció i sensibilització de l’associacionisme. 

Article 22. Principis generals i accions  

Article 23. Promoció i sensibilització en col·lectius específics   

Article 24. Promoció i sensibilització en l’àmbit escolar   

Article 25. Promoció i sensibilització en l’àmbit universitari 
 



                                                                            Document de presentació d’idees i propostes de continguts  

  Buidatge de les aportacions del sector 

Versió 22/12/2016 

(*) Processos participatius consistents en 17 sessions territorials febrer-abril 2016 i una sessió plenària maig 2016 en el 

marc del 3CCAV i 8 sessions participatives sectorials entre abril i juny 2016. També s'inclouen es aportacions que entitats, 

plataformes, federacions i institucions han fet arribar a la DGACC entre els mesos de maig i octubre de 2016 

3 

 

TÍTOL III: MESURES FACILITADORES DE L’ASSOCIACIONISME. 

 

Capítol I. Mesures de millora de la fiscalitat de les entitats 

Article 26. Estatut Fiscal de les entitats 

Article 27. Principis rectors 

Article 28. Taxes pels serveis prestats per la DG de Dret i Entitats Jurídiques 

Article 29. Llibres de comptabilitat 

Article 30. Quantitats exemptes de tributar en concepte de rescabalament de 

l’acció voluntari 

 

Capítol II. Mesures de millora del finançament públic de les entitats 

Article 31. Principis generals i finalitats 

Article 32. Disseny i implementació dels programes d’ajuts o subvencions en 

concurrència pública 

Article 33. Accions de foment del finançament en espècie 

 

Capítol III. Mesures de millora del finançament privat de les entitats 

Article 34. Entitats catalanes d’interès públic 

Article 35. Llei de Mecenatge 

Article 36. Àmbits d’actuació  

Article 37 Mesures fiscals per a les persones físiques i jurídiques 

Article 38 Mesures administratives  

Article 39. Mesures de foment i impuls del finançament privat es espècie  

 

Capítol IV. Mesures d'impuls de l'ocupació de qualitat en el sector 

Article 40. Principis  rectors 

 

Títol IV. REGISTRE COORDINAT DE LES ADMINISTRACIONS  

 

Article 41. Creació del Registre coordinat de les Administracions Públiques 

Article 42. Principis generals d’actuació del Registre 

Article 43. Funcions del registre 

 

Disposicions Addicionals 

Disposicions Transitòries 

Disposicions finals 

 



                                                                            Document de presentació d’idees i propostes de continguts  

  Buidatge de les aportacions del sector 

Versió 22/12/2016 

(*) Processos participatius consistents en 17 sessions territorials febrer-abril 2016 i una sessió plenària maig 2016 en el 

marc del 3CCAV i 8 sessions participatives sectorials entre abril i juny 2016. També s'inclouen es aportacions que entitats, 

plataformes, federacions i institucions han fet arribar a la DGACC entre els mesos de maig i octubre de 2016 

4 

 

 

PREÀMBUL 

 

Associacionisme: conceptes  
Definició de l’article 3 de la Llei 25/2015 - Vinculació amb l’acció comunitària; -  
Acció col·lectiva de la ciutadania - Vehicle de participació i incidència política i social 
 

Importància del fenomen de l’associacionisme:  
Mirada al passat: Història de l’associacionisme - Diagnòstic del present - Societat civil 
organitzada i forta; participació de la ciutadania; dinamisme de la societat; - Mirada cap al 
futur: nou país; Procés constituent: nou país. Associacionisme com a pal de paller + bases d’una 
nova administració més propera i flexible 
 

Principis i valors: 

Confiança & Coresponsabilitat - Cooperació & Col·laboració – Empoderament - Territorialitat 
& proximitat - Posar en valor la diferència entre entitat i empresa 
 

Objectius de la Llei: 
Llei transversal, per a tots els àmbits  - Llei base o llei marc  - Llei que completar la Llei 
25/2015 (binomi de lleis) 
 

Alguns reptes de l’associacionisme :  
Liderar la innovació social  - Construir xarxes, teixir complicitats, generar ciutadania que 
mou projectes comuns - Ser agent actiu en la millora de l’ocupabilitat - Consolidar-se com 
agent de transformació clau - Adaptar-se als nous temps: moviments socials i associacionisme 
- Encarar el relleu generacional -Construir una Relació amb l’Administració diferent: més 
fàcil 
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Títol I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1: Objecte 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Article 3. Definicions 

Article 4: Principis de l‘acció de foment de l’associacionisme 
 
 

...........objecte: què regula la llei?....... 
 
Aquesta llei té per objecte regular les mesures de foment de l’associacionisme que han de 
portar a terme les administracions públiques de Catalunya amb la finalitat d’enfortir-lo, fer-lo 
créixer i incentivar la conscienciació social sobre la seva importància i la dels seus valors i 
principis davant la ciutadania, en el marc del que estableix l’article 166.2 de l’Estatut 
d’Autonomia, que reconeix a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva en aquesta 
matèria.  
 
Les administracions públiques, amb la finalitat de fomentar l’associacionisme, promouran 
actuacions de reconeixement, de foment de la participació, de suport i  acompanyament i de 
promoció i sensibilització, de manera coordinada, establint els instruments i recursos 
necessaris per fer-ho.    
 

 

...........àmbit d’aplicació: a qui se li aplica la Llei?....... 

 
Aquesta llei s’aplica a les entitats privades sense ànim de lucre que han adoptat la forma 
jurídica d’associació, que acompleixen activitats d’interès general d’acord amb la definició 
d’aquesta llei i desenvolupen la seva activitat a Catalunya, amb independència del lloc on 
tingui el domicili social l’entitat. Als efectes d’aplicació d’aquesta llei, s’ha de considerar el que 
estableixen els estatuts de l’entitat pel que fa a l’àmbit territorial i el domicili de l’entitat.  
 
Aquesta llei també s’aplica a les agrupacions de persones o entitats que no tenen personalitat 
jurídica i que s’associen amb un objectiu o missió comuna, que acompleixen activitats 
d’interès general d’acord amb la definició d’aquesta llei, i que desenvolupen la seva activitat a 
Catalunya, sempre i quan aquestes estiguin reconegudes pels poders públics com a 
interlocutors en assumptes d’interès general o ciutadà.   
Dubte: tanquem l’àmbit d’aplicació a les entitats que tenen la forma jurídica d’associació?. 
Dubte: el concepte “entitat d’interès general” sembla oportú? 
Dubte: donem entrada a l’associacionisme sense personalitat jurídica? Com? 
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...........definicions......... 

 

 
a) Associacionisme: l’activitat d’implicació social sense ànim de lucre ni personal ni col·lectiu, 
basada en la participació col·lectiva i compromesa, l’autoorganització, el voluntariat, la gestió 
democràtica i la voluntat de transformació social o personal.  
Dubte: Repliquem la definició de al Llei 25/2015? 
 
b) Activitats d’interès general: el conjunt d’accions, programes i projectes que porten a terme 
les entitats d’interès general, que s’acompleixen en alguns dels àmbits establerts a l’article 5 de 
la Llei 25/2015, de 30 de juliol , i que tenen com a finalitat el benefici col·lectiu i la millora de 
la societat i del seu entorn i es porten a terme d’acord les característiques definides a la lletra 
“a” d’aquest article.  
 
c) Entitat d’interès general: l’entitat privada sense ànim de lucre que acompleix activitats 
d’interès general, d’acord amb la definició d’aquesta llei i que adopta la forma jurídica 
d’associació. No tindran la consideració d’entitats d’interès general les entitats que tinguin 
com a únic objectiu el benefici de les persones associades, les que persegueixin finalitats 
il·lícites o contràries a l’interès general, les que promoguin l’autoocupació de les persones 
associades i totes aquelles que utilitzin la forma jurídica d’associació per a finalitats de caire 
personal o lucratiu. 
Dubte: la forma jurídica d’associació no és suficient per gaudir  de les mesures de foment,....cal 
complir alguns altres requisits englobats en el concepte “ser una entitat d’interès general”. Està 
ben definit el concepte? Ens deixen alguns supòsits d’entitats que no “mereixen” beneficiar-se 
de les mesures de foment? . 
  
d) Entitats de segon o tercer grau d’interès general: l’entitat que, independentment de la seva   
denominació, estigui constituïda per diverses entitats d’interès general o per d’altres entitats de 
segon o tercer grau amb un nexe comú, i que actua com a representant de la col·lectivitat i 
n’ofereix suport.  
Dubte: com podríem definir millor aquest terme per no excloure ningú que hi ha de ser?  
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...........principis i valors del foment de l’associacionisme......... 
 
 
Els principis que regeixen l’acció de foment de l’associacionisme per part de les 
administracions públiques són: 

 el respecte i la salvaguarda de l’autonomia de les organitzacions 
 la confiança mútua i la coresponsabilitat 
 la promoció de l’estabilitat 
 l’eliminació de càrregues burocràtiques innecessàries 
 la col·laboració i la complementarietat d’acció 
 el foment de la participació efectiva i la transparència 
 l’avaluació periòdica i la rendició de comptes.   

 
El Govern i altres poders públics de Catalunya han d’impulsar i implementar les accions de 
foment de l’associacionisme basant-se en els valors i principis a què fa referència l’apartat 1.   
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Títol II. MESURES DE FOMENT  

 

Article 5: Accions de foment  
 
Les administracions públiques de Catalunya hauran de programar i implementar anualment 
mesures i accions de foment de l’associacionisme mitjançant l’aprovació dels plans d’acció 
regulats en l’apartat segon d’aquest article, que promoguin:, 
 
a) El reconeixement de les entitats d’interès general i de les seves accions. Les mesures de 
reconeixement han de consistir tant en accions públiques que posin en valor davant la 
ciutadania les entitats i els seus programes, com en accions que ofereixin un valor afegit a la 
tasca de les entitats i de les persones que les desenvolupen.  
 
b) La participació de les entitats d’interès general en els afers públics vinculats a la seva missió.  
Les mesures de foment i impuls de la participació han de permetre vehicular espais estables 
d’interlocució, amb especial atenció en l’administració local, i potenciar l’acció comunitària de 
les administracions públiques posant en valor la veu de l’associacionisme en la construcció de 
les polítiques públiques.  
 
c) El suport tècnic i econòmic, l’acompanyament i l’assessorament: Les mesures que facin 
possible aquest suport han de permetre les entitats enfortir-se i empoderar-se posant al seu 
abast de manera coordinada, recursos econòmics, formatius i d’assessorament i d’altres eines 
de promoció o impuls públic que facilitin i simplifiquin les seves accions. 
 
d) La promoció i sensibilització de l’associacionisme. Les mesures de promoció i sensibilització 
han de posar en valor els principis de l'associacionisme davant la ciutadania, convidant-la a 
participar dels afers col·lectius a traves de la participació en les entitats d'interès general. 
 
 
 
Plans d’acció 
 
OBLIGACIÓ D’APROVAR PLANS D’ACCIÓ DE FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL 
VOLUNTARIAT 
 Les administracions públiques de Catalunya articularan les diferents mesures de foment 
mitjançant l’aprovació de plans d’acció , que prioritzin les principals actuació a implementar, 
les defineixin, n’informin dels seus eixos, objectius i mesures i n’estableixin els seus indicadors 
d’avaluació.  
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Els plans d’acció hauran de preveure mesures de reconeixement, mesures de foment de la 
participació, mesures de promoció i sensibilització i mesures de suport tècnic, material i 
econòmic, d’acord allò previst en aquesta llei. 

 
PNAV: EL PLA ESTRATÈGIC DEL GOVERN 
El Govern de la Generalitat, a través del departament competent en matèria de foment de 
l’associacionisme, en compliment de l’article 21 de la Llei 25/2015, ha d’elaborar el Pla 
Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, com a  pla d’acció estratègic de les polítiques de 
foment de l’associacionisme i el voluntariat, a Catalunya. .  
 
De manera específica, el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat ha d’esdevenir 
l’instrument planificador del Govern que orienti i inspiri els plans d’acció sectorial i els plans 
d’acció locals de foment de l’associacionisme i el voluntariat, regulats en els apartats següents, 
els quals complementaran l’acció de foment de l’associacionisme que es porti a terme a  
Catalunya. A més, el Pla serà l’eina del Govern per a planificar, programar i implementar les 
accions i mesures específiques de foment del voluntariat a Catalunya.  
 
PLANS D'ACCIÓ SECTORIALS APROVATS PELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT 
Els departaments de la Generalitat que en exercici de les seves competències impulsin 
polítiques públiques de suport a l’associacionisme vinculat al seu àmbit competencial, 
impulsaran plans d’acció propis, d’acord amb l’article 24 de la llei 25/2015, establint les 
mesures i accions específiques i complementàries necessàries per al foment de 
l’associacionisme vinculat al seu àmbit d’actuació, d’acord amb la regulació establerta en 
aquest article. 
   
PLANS LOCALS APROVATS PELS ENS LOCALS  

(*) pendent validació ACM & FCM 

Les administracions locals de Catalunya impulsaran plans d’acció local de foment de 
l’associacionisme i el voluntariat, d’acord amb l’article 24 de la Llei 25/2015 i d’acord amb els 
principis establerts en aquest article, en funció de les necessitats de les entitats dels seus 
territoris.  
Els plans d’acció local preveuran necessàriament, les mesures i accions següents: 
a) Serveis d’assessorament tècnic i d’acompanyament de proximitat a les entitats d’interès 
general 
b) Programes d’ajuts i subvencions per prestar suport econòmic a les entitats d’interès general, 
c) creació d’espais de participació estables que permetin la participació de les entitats i de la 
resta d’agents públics i privats que hi puguin tenir interès.  
d) Accions de suport a la formació de les persones vinculades a les entitats d’interès general. 
e) Accions de promoció i enfortiment del voluntariat, d’acord amb l’article 26 de la Llei 
25/2015, de 30 de juliol.  
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Capítol I. Mesures de reconeixement de l’associacionisme 

 

Article 6. Reconeixement institucional 

Article 7. Reconeixement Instrumental 

 

...........reconeixement institucional.... 

 
A- DECLARACIÓ INICIAL 

Les administracions públiques de Catalunya reconeixen el valor públic, la transversalitat i la 
capacitat de representar la veu col·lectiva que ostenta l’associacionisme.   
 

B- RECONEIXEMENT DE FEDERACIONS I CONFEDERACIONS COM A INTERLOCUTORS. 
TAMBÉ DE LES PLATAFORMES SENSE PERSONALITAT JURÍDIC 
Les administracions públiques de Catalunya reconeixen de manera específica les entitats de 
segon i tercer nivell d’interès general, en tant en quant agents representatius d’un sector o 
àmbit, amb capacitat d’interlocució i de construcció de projectes conjunts de foment de 
l’associacionisme amb les seves entitats associades. 
 
El reconeixement institucional s’estén a les plataformes informals que no tenen personalitat 
jurídica pròpia i que ostenten la representació no formal de grups, entitats o persones que 
comparteixen els valors i principis de l’associacionisme.    
Dubte: reconeixem també els plataformes informals?.  
 

C- RECONEIXEMENT DE LES ENTITATS COM A AGENTS EDUCATIUS EN VALORS 
Els poders públics de Catalunya reconeixen les entitats d’interès general com a agents 
educatius en els valors propis de l’associacionisme, com ara el civisme, la democràcia i la 
cultura participativa. 
Dubte: totes les entitats, actuïn en l’àmbit que actuïn “mereixen” aquest reconeixement?.  
 
proposta concreta:  INSTAURAR ACTE OFICIAL DE RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL: 
DIADA DE L’ASSOCIACIONISME  
La Generalitat de Catalunya celebrarà anualment la Diada de l’Associacionisme a Catalunya 
per tal de reconèixer el seu valor públic davant la ciutadania i de les pròpies entitats. El 
Govern de la Generalitat, amb l’impuls del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de 
Catalunya, promourà que a la celebració se sumin tots els poders públics de Catalunya i que 
les entitats d’interès general tinguin una participació decisiva en el disseny i implementació 
dels actes de reconeixement. 
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...........reconeixement instrumental......(*) 
(*) pendent validació Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
A- RECONEIXEMENT DE L’ASSOCACIONSIME EN L’ÀMBIT ESCOLAR 

proposta concreta:  RECONEIXEMENT CURRICULAR A PRIMÀRIA 
proposta concreta:  RECONEIXEMENT CURRICULAR A SECUNDÀRIA 
El Govern de la Generalitat impulsarà les accions necessàries per al reconeixement de 
l’associacionisme a l’àmbit escolar, a Catalunya. A tals efectes, promourà i impulsarà accions 
per al seu reconeixement curricular a l’educació primària i secundària. També impulsarà 
accions de reconeixement de l’associacionisme entre l’alumnat no universitari que realitzi 
formacions de grau mig i superior o Batxillerat.  
Dubte: com encarem el reconeixement t instrumental a l’etapa no obligatòria (16-18 anys).  
Dubte: el reconeixement curricular implica una matèria obligatòria o optativa 
Dubte: l’única opció de “reconèixer” l’associacionisme en l’àmbit escolar és a través del  
“currículum” escolar, o hi ha altres vies? 
 
 

B- RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIONSIME EN L’ÀMBIT UNIVERSITARI 
(*) pendent validació Secretaria d’Universitats – Generalitat de Catalunya 

 
El  Govern de la Generalitat impulsarà les accions necessàries per al reconeixement de 
l’associacionisme a l’àmbit universitari. A tals efectes promourà i impulsarà accions que 
permetin: 
 
proposta concreta:  LA PRÀCTICA ASSOCIATIVA COM A CRÈDIT EN DETERMINATS ESTUDIS: 
Incorporar com a crèdit per a l’obtenció d’un grau la realització de determinades tasques en 
entitats d’interès general,  que estiguin vinculades als aprenentatges de cada grau.   
Aquesta incorporació requerirà l’acord dels òrgans competents corresponents i la signatura 
d’un acord de col·laboració amb l’entitat on l’estudiant desenvolupi les seves activitats.  
Dubte: Cal signar un conveni entitat-Universitat?  
 
proposta concreta:  INTRODUIR EN DETERMINATS PLANS DOCENTS ELS VALORS DE 
L’ASSOCACIONISME 
Introduir en els plans docents de determinats graus vinculats, l’aprenentatge dels valors i 
principis de l’associacionisme i el seu coneixement i reconeixement. Aquests aprenentatges 
poden tenir una vessant exclusivament teòrica o pot incorporar també, una perspectiva 
pràctica. 
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proposta concreta:  FOMENT DELS CONVENIS EN PRÀCTIQUES  
Fomentar els convenis de col·laboració amb les entitats d’interès general per derivar estudiants 
en pràctiques en procés  d’aprenentatge, procurant el benefici mutu d’ambdues parts. 
Dubte: és útil i buscat, el foment dels convenis en pràctiques? Cal regular límits o requisits?  
 
 proposta concreta:  AUGMENT DE LA RECERCA EN ASSOCIACIONISME 
Augmentar el nombre d’estudis, d’accions de recerca i publicacions sobre associacionisme en 
el marc de les universitats, i específicament aquells que permetin avançar en els sistemes 
d’avaluació de l’impacte de les polítiques públiques de foment per part de les administracions 
públiques, A aquests efectes, es promourà la creació de l’Institut de Recerca en 
Associacionisme i Voluntariat, per a l’impuls d’aquestes mesures.  
 
 
 

C- RECONEIXEMENT DE L’APRENENTATGE, LES HABILITATS I LES CAPACITATS EN LA 
PRÀCTICA DE L’ACCIÓ ASSOCIATIVA  

pendent validació ICQP i SOC – Generalitat de Catalunya 

 
El  Govern de la Generalitat impulsarà les accions necessàries per al reconeixement, si escau, 
de les competències i habilitats adquirides per les persones involucrades en els projectes i les 
accions de les entitats d’interès general.  
 
proposta concreta:  RECONEIXEMENT EN L’ÀMBIT ACADÈMIC 
S’impulsarà el reconeixement formal de competències adquirides en la pràctica associativa i la 
seva convalidació per a processos acadèmics formatius. Les competències que seran 
susceptibles de ser reconegudes podran ser tant aquelles obtingudes a través del seu exercici 
pràctic com mitjançant les adquirides mitjançant processos formatius informals.  
Dubte: és oportú regular-ho en aquest llei quan les persones beneficiàries d’aquesta mesura 
només són les persones voluntàries de les entitats (tinguin o no la condició de soci/a)?  
 
proposta concreta:  RECONEIXEMENT EN L’ÀMBIT OCUPACIONAL 
S’impulsarà el reconeixement formal de les competències adquirides en la pràctica associativa 
i la seva certificació en l’àmbit ocupacional. Les competències que seran susceptibles de ser 
reconegudes podran ser tant aquelles obtingudes a través del seu exercici pràctic com aquelles 
adquirides mitjançant processos formatius informals.  
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proposta concreta:  RECONEIXEMENT EN L’ÀMBIT DE L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA 
Dubte: és oportú regular-ho ? 

(*) pendent validació Departament Governació- Funció Pública – Generalitat de Catalunya 

 
El Govern de la Generalitat avaluarà en el termini màxim d’1 any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei les possibilitats d’incorporar la valoració de les competències i habilitats 
adquirides en la pràctica associativa en els processos de provisió i selecció del personal de les 
administracions públiques a Catalunya. 
 



                                                                            Document de presentació d’idees i propostes de continguts  

  Buidatge de les aportacions del sector 

Versió 22/12/2016 

(*) Processos participatius consistents en 17 sessions territorials febrer-abril 2016 i una sessió plenària maig 2016 en el 

marc del 3CCAV i 8 sessions participatives sectorials entre abril i juny 2016. També s'inclouen es aportacions que entitats, 

plataformes, federacions i institucions han fet arribar a la DGACC entre els mesos de maig i octubre de 2016 

14 

 

Capítol II. Mesures de foment de la participació  

 

Article 8. Principis generals  

Article 9. Espais de participació estables   

Article 10. Intervenció en els processos normatius   

 

 

...........principis generals....... 

 

 
PRINCIPIS GENERAL DE LES MESURES DE FOMENT DE LA PARTICPACIÓ 

Les mesures de foment de la participació de les entitats d’interès general que han de portar a 
terme les administracions públiques de Catalunya s’han de fonamentar en els principis 
següents:  

 Augment dels processos de codecisió i de participació efectiva de les entitats.  
 Institucionalització i estabilització dels espais de participació 
 Atorgament de capacitat real d’interlocució i incidència sobre els afers públics 

corresponents a les entitats d’interès general. 
 Potenciació de les polítiques de proximitat, de territorialitat i de facilitació d’accés als 

poders públics 
 Incorporació de metodologies comunitàries en el disseny i implementació de polítiques 

públiques, on la participació esdevé un element indispensable. 
 
 

PRINCIPIS GENERAL DE L’EXERCICI DE LA PARTICPACIÓ 
2. L’exercici de la participació per part de les entitats d’interès general ha de fonamentar-se en 
els principis següents:  

 Coresponsabilitat 
 Legitimitat per articular un posicionament col·lectiu 
 Representativitat 
 Cerca de l’interès general o col·lectiu  
 Capacitat per compartir l’espai de participació en el marc de la construcció col·lectiva 

de les polítiques públiques d’acord amb els paràmetres de l’acció comunitària. 
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...........espais de participació....... 
 

proposta concreta:  CREAR ESPAIS DE PARTICPACIÓ ESTABLES 
(*) pendent validació ACM & FCM 

Els municipis de més de més de xxxxx (Dubte: 5.000 ? 10.000? 20.000?) habitants hauran de 
potenciar la creació d’espais de participació estables que permetin la participació de les 
entitats i de la resta d’agents públics i privats que hi puguin tenir interès.  
Dubte: cal regular la freqüència de reunió, les tasques i funcions?  
Els espais de participació s’hauran de reunir un mínim de dos cops l’any 

 Els espais de participació es coordinaran i es dirigiran des de les administració 
municipals 

 Els espais de participació tindran per objecte sotmetre a debat i consulta les polítiques 
públiques que impactin sobre les entitats d’interès general que actuïn al terme 
municipal i hauran de comptar amb la presència de les entitats més representatives 
del municipi i regir-se pels principis generals establerts a l’article 8 d’aquesta Llei. 

 
 
proposta concreta: REGULAR  ELS ESPAIS PARTICPACIÓ ESTABLES 

(*) pendent validació Secretaria de Transparència i Govern Obert  

El Govern de la Generalitat, a través del departament competent en les polítiques de suport i 
foment de la participació, regularà mitjançant una disposició reglamentària la composició i 
funcions dels esmentats espais i establirà quins mecanismes de suport als ens locals hi 
habilitarà.  
 

...........informe preceptiu en la tramitació de normativa....... 

 
proposta concreta:  INSTAR UN INFORME OBLIGATORI DEL SECTOR ABANS D’APROVAR  
NOVA NORMATIVA  
 El Govern de la Generalitat sotmetrà a informe preceptiu de les entitats d’interès general els 
projectes normatius que impulsi que puguin incidir en els àmbits sectorials o de gestió on 
actuen les entitats d’interès generals i que tinguin impacte real sobre les entitats d’interès 
general.  
 
L’informe serà preceptiu i no vinculant i s’incorporarà en els processos de tramitació de 
qualsevol disposició de naturalesa normativa que impacti sobre les entitats, d’acord amb allò 
establert a l’apartat 1. La decisió de sotmetre el projecte normatiu a informe serà competència 
del Departament impulsor de la proposta.  L’òrgan competent per emetre l’informe serà la 
Comissió Permanent del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat i serà evacuat en el 
termini màxim d’un mes des de la seva presa en consideració en l’esmentat òrgan col·legiat.  
Dubte Qui farà aquesta funció? Pot ser la Comissió Permanent del CAVC? 
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Capítol III.- Mesures de suport a les Entitats. 

 

Article 11. Principis generals i accions de suport 

Article 12. Accions d’assessorament i assistència tècnica 

Article 13. Accions per a la simplificació administrativa dels processos 

Article 14. Suport econòmic a les entitats  

Article 15. Accions de foment del treball en xarxa 

Article 16. Accions de facilitació d’espais  

Article 17. Accions d’impuls i suport a la formació 

Article 18. Accions d’impuls i suport a la reforma horària 

 

 

.............principis generals........... 

 
PRINCIPIS GENERAL DE LES MESURES DE SUPORT 
Les mesures de suport a les entitats d’interès general que han de portar a terme les 
administracions públiques de Catalunya s’han de fonamentar en els principis d'igualtat, 
concurrència i equitat, empoderament, simplificació  i impuls de la desburocratització, 
acompanyament integral, transversal i divers i coordinació interadministrativa i 
interdepartamental.  
 
 

.............tipologia d’accions de suport........... 
 

 Accions d’assessorament, acompanyament i assistència tècnica. 
 Accions que cerquin la simplificació administrativa dels processos. 
 Suport econòmic, d’acord amb els principis de concurrència pública. 
 Foment del treball en xarxa entre les entitats, i entre les entitats i  la resta d’agents. 
 Accions de facilitació d’espais i locals per a l’acció associativa 
 Impuls i suport a la formació de les persones vinculades a les entitats, amb un ampli 

abast territorial.  
 Accions d’impuls a l’adaptació al procés de reforma horària 
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.............assessorament tècnic........... 
 
proposta concreta:  GOVERN HA DE PRESTAR SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC  
El Govern de la Generalitat ha de prestar un servei d’assessorament tècnic a les entitats 
d’interès general que ho sol·licitin amb la finalitat de proporcionar-los informació útil i de 
qualitat per a la millora de la seva gestió i la seva comunicació. El servei ha de ser gratuït, de 
lliure accés per a les entitats d’interès general, activat a través dels dispositius electrònics 
corresponents i de resposta ràpida. 
 
proposta concreta:  ADMINISTRACIÓ LOCAL HA DE PRESTAR SERVEI ASSESSORAMENT  
TÈCNIC DE PROXIMITAT  

(*) pendent validació ACM & FCM 

Les administracions locals han de prestar serveis d’assessorament tècnic i d’acompanyament 
de proximitat, complementari al servei d’assessorament del Govern. El servei ha de poder 
respondre a les necessitats de les entitats de l’àmbit territorial, restant condicionat l’abast i la 
intensitat de l’esmentat assessorament a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici  
 
 

 

.............simplificació administrativa........... 
 
Dubte: la simplificació administrativa s’ha de poder articular per totes les entitats d’interès 
general? O només per les que no realitzen activitat econòmica? 
Les actuacions administratives, els procediments i les normatives que impulsin les 
administracions públiques  han d’incorporar el principi consistent en la necessitat que la 
relació entre les administracions públiques i les entitats d’interès general ha de poder 
simplificar-se i desburocratitzar-se.  
 
A més, cal també incorporar el principi que aquestes relacions s’han regular-se de manera 
diferent de com es regulen les relacions entre les administracions públiques i la resta d’agents 
socials i econòmics que realitzen activitat econòmica o tenen afany de lucre  
 
proposta concreta:  REVISIÓ DE NORMATIVA EXISTENT I COMPROMÍS DE  MODIFICAR-LA 
PER SIMPLIFICAR RELACIÓ ADM-ENTITATS  
El Govern de la Generalitat impulsarà un procés de revisió exhaustiva de la normativa vigent 
que afecta les entitats d’interès general en l’exercici de la seva activitat ordinària i n’avaluarà 
les possibilitats de modificar aquells aspectes que, respectant el marc legal existent, suposin 
canvis orientats a la simplificació administrativa dels processos o les activitats que les afecten.  
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proposta concreta:  INCORPORACIÓ DEL PRINCIPI  DE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA EN 
LA REGULACIÓ MUNICIPAL  

(*) pendent validació ACM & FCM 

Les administracions locals incorporaran com  apropi el principi de simplificació 
administrativa en l’elaboració de les seves ordenances, amb l’afany de facilitar l’acció 
associativa i simplificar la gestió de les entitats d’interès general per part dels seus òrgans de 
govern. 
 
 

.............suport econòmic........... 
 
proposta concreta:  ESTABLIR L’OBLIGACIÓ DE CONVOCAR AJUTS DE MANERA REGULAR  
Les administracions públiques convocaran regularment programes d’ajuts i subvencions per 
tal d’oferir suport econòmic a les entitats d’interès general, d’acord amb les especificitats 
establertes el capítol III del Títol II d’aquesta Llei i respectant el principi de concurrència 
pública. 
 
proposta concreta:  AJUTS PER A PROJECTES PERÒ TAMBÉ PER A L’ENFORTIMENT DE 
L’ENTITAT Els programes d’ajut i subvenció de les administracions han d’oferir suport per al 
desenvolupament i implementació dels projectes, programes i actuacions de les entitats i, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries, també per a l’enfortiment i l’empoderament de 
l’entitat, dels seus recursos i dels seus processos.   
 
 

.............treball en xarxa........... 
 

A- IMPULS DEL TREBALL EN XARXA 
Les administracions públiques impulsaran accions de foment del treball en xarxa de les 
entitats amb la resta d’entitats i d’agents, amb la finalitat de fer possible projectes, estratègies i 
actuacions conjuntes més eficients i coordinades. 
 

B- TIPOLOGIA D’ACCIONS DE FOMENT DE TREBALL EN XARXA 
Les accions de foment del treball en xarxa podran consistir en: 

 l’impuls i organització d'activitats i espais d’interrelació que posin en coneixement i en 
valor les iniciatives sectorials o territorials dels diferents agents      

 impuls d’espais web on compartir recursos, projectes i actuacions 
 impuls d’espais d’interrelació entre el món associatiu i la resta d’agents. 

Dubte: cal destacar l’aliança amb el món empresarial vers la resta? Cal introduir concepte de 
territoris socialment responsables?  
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proposta concreta:  TREBALL EN XARXA A TRAVÉS DELS EQUIPAMENTS CÍVICS  
Les administracions públiques fomentaran també accions de creació de xarxes a través dels 
equipaments cívics de titularitat pública oberts a la ciutadania, facilitant espais de 
participació, trobada i comunicació entre les entitats i la seva connexió amb la resta d’agents 
del territori, esdevenint centres d’impuls de l’acció comunitària. 
 
 
 

.............facilitació d’espais............. 
 
A- PROPOSTES PER A L’ÚS D’ESPAIS PÚBLICS 

 
proposta concreta:  ELABORACIÓ D’UN MAPA D’ESPAIS DISPONIBLES PER A LES ENTITATS  
Les administracions públiques impulsaran accions per facilitar a les entitats d’interès general 
la disponibilitat dels espais necessaris per a desenvolupar la seva activitat associativa. Amb 
aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat coordinarà els treballs d’elaboració d'una base de 
dades compartida amb informació dels espais disponibles per a les entitats, amb la 
col·laboració de les administracions locals.  
Dubte: es valora necessari disposar d’aquest mapa?  
 
proposta concreta:  POTENCIAR USOS ESPAIS PÚBLICS  
Les administracions públiques de Catalunya impulsaran programes que permetin diversificar i 
complementar l’ús d’instal·lacions públiques per a fer-les accessibles a les entitats  durant els 
espais de temps en què no s’utilitzen per a la seva activitat principal. 
Dubte: es valora que seria útil aquesta proposta? 
 
proposta concreta:  CANVIS NORMATIUS EN LES HERÈNCIES INTESTADES A FAVOR DE LES 
ADM. PÚBLIQUES  
Les administracions Públiques de Catalunya impulsaran els canvis normatius necessaris per tal 
que les entitats d’interès general puguin esdevenir beneficiàries del patrimoni privat intestat 
que esdevé de titularitat pública amb la mort del causant.  
Dubte: hi ha camp per recórrer en relació a aquesta mesura?  
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B- PROPOSTES PER A L’ÚS D’ESPAIS PRIVATS 
 

proposta concreta:  IMPULS LÍNIES DE SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES 
Les administracions Públiques de Catalunya impulsaran la convocatòria de línies de 
subvencions o ajuts per a l’accés a locals o espais per a la seva activitat. 
 
proposta concreta:  EXEMPCIONS O BONIFICACIONS OALTRES DE MESURES SUPORT PER LA 
CESSIÓ D'ESPAIS  

(*) pendent validació ACM & FCM 

 
L’impuls de programes que permetin establir exempcions o bonificacions en el pagament dels 
tributs locals que graven la propietat d’immobles per la posada a disposició, total o parcial, 
dels esmentats immobles a favor de les entitats  
Dubte: seria efectiva una mesura d’aquest tipus? Quin seria el posicionament dels ens locals? 
 
 
 
 

.............suport a la formació............. 
 

A- PROGRAMA ESTABLE DE FORMACIÓ: PFAVC 
El Govern de la Generalitat ha d’impulsar regularment la programació d’accions de formació 
de les persones responsables de la dinàmica associativa i de les persones voluntàries de les 
entitats d’interès general en el marc del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat 
de Catalunya, d’acord amb les prioritats establertes en el Pla Nacional de l’Associacionisme i el 
Voluntariat vigent. 
 

B- ABAST DE LA FORMACIÓ 
Les accions de formació han de formar les persones vinculades a les entitats sobre els aspectes 
relacionats amb la gestió de les entitats i en els aspectes vinculats als seus projectes 
d’intervenció, amb la finalitat de capacitar les persones per a l’acompliment de la missió de 
l’entitat. 
 

C- FORMACIÓ DES DELS ENS LOCALS 
(*) pendent validació ACM & FCM 

Les administracions locals impulsaran regularment accions de suport a la formació de les 
persones vinculades a les entitats d’interès general, d’acord amb les prioritats establertes en els 
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corresponents plans locals de foment de l’associacionisme i el voluntariat i en coordinació amb 
el Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.  
 

D- PRINCIPIS DE L’ACCIÓ FORMATIVA 
 Les administracions públiques de Catalunya prioritzaran l’impuls de les accions formatives 
amb capacitat de presència territorial efectiva d’ampli abast i les accions de formació a 
distància, amb la finalitat que les accions puguin arribar a totes les entitats d’interès general de 
Catalunya. 
 

E- QUALITAT DE LA FORMACIÓ 
Les administracions públiques hauran d’articular els mecanisme oportuns per garantir la 
qualitat de la formació que impulsin, així com la vinculació de les formacions a l’adquisició de 
competències reconegudes pels diferents agents socials i econòmics. Les administracions 
públiques certificaran la formació de les persones formades  i impulsaran les accions de 
reconeixement formal de l’esmentada certificació.   
 

 

.............suport a la reforma horària............. 

 
Les administracions públiques hauran d’articular els mecanisme oportuns per garantir el 
suport de les entitats d’interès general per a l’adaptació a la reforma horària i l’adequació a la 
normativa que la reguli.  
Dubte: quin suport requeriran les entitats per adaptar-se a la Reforma Horària? 
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Capítol IV.- Mesures organitzatives per millorar el suport a les 

entitats 

 Article 19.  Principis generals d’organització 

Article 20. Coordinació interadministrativa per al suport a les entitats 

Article 21. Organització i coordinació de l’Adm. Generalitat de Catalunya  

 

 

.............principis generals d’organització ............. 
 

Les administracions públiques de Catalunya garantiran la coordinació i coherència de les 
seves accions de suport a les entitats d’interès general. A aquests efectes, les administracions 
públiques potenciaran la creació o organització d’unitats administratives de caire transversal, 
que aglutinin les tasques de disseny, gestió i implementació de les polítiques públiques de 
suport a l'associacionisme de cada administració. 
  
 

.............coordinació entre administracions............. 
 
proposta concreta:  CREACIÓ DE LA TAULA DE COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA  
La Taula de Coordinació Interadministrativa de suport a les entitats es constitueix com un 
espai formal de coordinació interadministrativa entre el Govern de la Generalitat i les 
administracions locals de Catalunya per tal de coordinar les polítiques públiques de suport 
l’associacionisme i els recursos que es posen a disposició de les entitats  
 
La Taula es reunirà en sessió constitutiva en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei i estarà composta per un màxim de 12 membres, en representació 
paritària de la Generalitat de Catalunya i de les diferents administracions locals. El 
departament de la Generalitat competent en matèria de foment de l’associacionisme impulsarà 
i tutelarà el conveni de col·laboració entre les diferents administracions públiques de 
Catalunya que estableixi les condicions per a la posada en funcionament de l’òrgan de 
coordinació i en reguli el seu funcionament. 
Dubte: el termini de 12 mesos es veu correcte?  
Es veu útil aquest espai interadministratiu? 
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.............coordinació entre departaments de la Generalitat............. 
 
proposta concreta:  CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL  DE FOMENT DE 
L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT  

 
A- FINALITAT 

La Comissió Interdepartamental de les polítiques de foment de l’associacionisme i el 
voluntariat es constitueix com a òrgan de coordinació de la Generalitat de Catalunya, amb 
durada indefinida i amb la composició, les funcions i el règim jurídic previstos en aquest 
article. 
 

B- ADSCRIPCIÓ  
La Comissió s'adscriu al departament competent en matèria de foment de l’associacionisme i el 
voluntariat i té per objecte la coordinació interdepartamental de les polítiques de les polítiques 
de foment de l’associacionisme i el voluntariat. 
 

C- FUNCIONS 
 Aprovar i avaluar les estratègies i directrius per garantir el compliment de la 

normativa de foment de l’associacionisme i el voluntariat per part dels 
departaments de l'Administració de la Generalitat, els organismes, les entitats 
de dret públic, les societats amb participació majoritària o vinculades, les 
fundacions del sector públic i els consorcis de l'Administració de la 
Generalitat. 

 Fer el seguiment i l'avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i el 
Voluntariat de Catalunya. 

 Proposar l'aprovació de la normativa de desenvolupament que es consideri 
necessària. 

 Aprovar recomanacions i instruccions per al correcte compliment, 
interpretació i execució de la normativa aplicable. 

 Coordinar els programes i les polítiques públiques de foment de 
l’associacionisme, especialment les mesures de suport. 

 Qualsevol altra funció que li encomani el Govern en aquest àmbit. 
  

D- FUNCIONS 
La Comissió és presidida per la persona titular del departament competent en matèria de 
foment de l’associacionisme i el voluntariat, i està integrada, a més, per les persones titulars 
dels òrgans següents: 

 Secretaria d’Afers Socials i Famílies, que n’exercirà la vicepresidència primera 



                                                                            Document de presentació d’idees i propostes de continguts  

  Buidatge de les aportacions del sector 

Versió 22/12/2016 

(*) Processos participatius consistents en 17 sessions territorials febrer-abril 2016 i una sessió plenària maig 2016 en el 

marc del 3CCAV i 8 sessions participatives sectorials entre abril i juny 2016. També s'inclouen es aportacions que entitats, 

plataformes, federacions i institucions han fet arribar a la DGACC entre els mesos de maig i octubre de 2016 

24 

 Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, que n’exercirà la vicepresidència 
segona  

 Les direccions generals dels departaments de la Generalitat que implementin 
polítiques públiques de foment de l’associacionisme sectorials en l’àmbit competencial 
propi. 

 A més, formaran part de la Comissió les persones titulars dels òrgans següents 
o Direcció General de Coordinació Interdepartamental 
o Direcció General d'Atenció Ciutadana. 
o Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica. 
o Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. 
o Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 

 
Els membres de la Comissió han de designar les persones suplents que els substitueixin en cas 
d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada. Aquestes persones han de tenir 
rang mínim de director/a general o assimilat. 
 

E-FUNCIONAMENT 
 La suplència del president/a de la Comissió correspon a la persona titular de la 

Secretaria d’Afers Socials i Famílies.  
 La secretaria de la Comissió és exercida per una persona funcionària, que assisteix a 

les sessions amb veu però sense vot, la qual és designada per la persona que presideix 
la Comissió. 

 Correspon al departament competent en matèria de foment de l’associacionisme i el 
voluntariat donar el suport material i personal necessari per al desenvolupament de 
les funcions de la Comissió. 

 La Comissió es reuneix cada vegada que la convoca el seu president o presidenta i, 
com a mínim, 3 vegades l’any. 

 El funcionament de la Comissió es regeix per aquesta Llei, per les normes de règim 
intern que pugui establir i, supletòriament, pel que estableix el capítol II del títol 
primer de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 Per raó de les matèries a tractar, poden ser convocades a les sessions persones que no 
en siguin membres, les quals participen a les sessions amb veu però sense vot. 

 L'assistència a les sessions de la Comissió no genera cap dret econòmic en concepte 
d'indemnització d'assistència o dietes per a cap dels seus membres. 

 Els acords de la Comissió es fan públics al Portal de Transparència de la Generalitat. 
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Capítol V.- Promoció i sensibilització de l’associacionisme. 

 

Article 22. Principis generals i accions  

Article 23. Promoció i sensibilització en col·lectius específics   

Article 24. Promoció i sensibilització en l’àmbit escolar   

Article 25. Promoció i sensibilització en l’àmbit universitari 

 

 

 

.............principis generals de la promoció i la sensibilització............ 

 
Les mesures de promoció i sensibilització de l'associacionisme que han de dur a terme les 
administracions públiques de Catalunya han d’incentivar la conscienciació social sobre la 
importància de l’associacionisme i dels seus valors i principis davant la ciutadania, incidint de 
manera específica en àmbits i col·lectius estratègics, i han de procurar incorporar la tasca de 
difusió i reconeixement dels mitjans de comunicació públics.   
 
proposta concreta:  CAMPANYES PERIÒDIQUES DEL GOVERN   
Les administracions públiques de Catalunya portaran a terme de manera periòdica actuacions 
i campanyes de sensibilització i promoció de l'associacionisme en els mitjans de comunicació 
corresponents i a través dels mecanisme de difusió adients per a cada campanya.  
 
El mitjans de comunicació públics promouran els valors i principis de  l'associacionisme a 
Catalunya per tal de fer-los arribar a la ciutadania. 
 
proposta concreta:  PRIORITZAR LA PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ VERS ALGUNS  
COL·LECTIUS CONCRETS SEGONS LES DADES DE L’INFORME DEL GOVERN 
Les administracions públiques impulsaran accions de sensibilització davant la ciutadania en 
general, per tal de cridar-la a participar de l'associacionisme, incidint de manera especial en 
els col·lectius on sigui més necessari fer-hi incidència. 
 
A aquests efectes, el Govern garantirà que en l'informe de l'associacionisme i el voluntariat de 
Catalunya que ha d'elaborar de manera periòdica, d'acord amb l'article 15.5.b) de la Llei 
25/2015, de 30 de juliol, es recullin les dades sobre els col·lectius vers els quals és més 
necessari implementar les mesures de promoció i sensibilització de l'associacionisme. 
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PRIORITZAR LA PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ EN ALGUNS COL·LECTIUS CONCRETS: 
USUARIS, GENT GRAN, GENT JOVE I NOUVINGUTS  
 
Sens perjudici d'allò regulat en l'apartat anterior, les mesures de promoció i sensibilització de 
l'associacionisme hauran de focalitzar-se, també, vers els col·lectius següents: 

 Persones usuàries o beneficiàries dels projectes de les entitats d'interès general 
que vulguin  incorporar-se a la vida associativa de les entitats com a persona 
associada o voluntària.  

 Persones nouvingudes que vulguin formar part de la vida associativa de 
Catalunya, a través de la incorporació a entitats preexitents o de la creació de 
noves entitats d'interès general. 

 Joves que vulguin incorporar-se al teixit associatiu present, assumint també 
responsabilitats directives i fent possible el relleu generacional de les entitats. 

 Persones en actiu que encarin els darrers mesos d’activitat laboral prèvia a la 
jubilació i que vulguin continuar amb una vida activa mitjançant la 
participació en la vida associativa. 

 Dubte: són aquests els col·lectius prioritaris? N’hi ha d’altres? 
 
proposta concreta:  CAMPANYES ENTRE ELS COL·LECTIUS PRIORITARIS  
Les administracions públiques portaran a terme periòdicament campanyes i accions de 
promoció i sensibilització de l'associacionisme entre els col·lectius establerts en aquest article.  
 
   

.............promoció en l’àmbit escolar........... 
(*) pendent validació Departament d’Ensenyament – Generalitat de Catalunya 

 
El Govern de la Generalitat promourà de manera prioritària els valors i principis de 
l'associacionisme en l'àmbit escolar entre infants i joves de 6 a 18 anys. 
Dubte: la franja d’edat ha de ser 6-18? O ha de ser 6-16? o de començar abans fins i tot?  
 
proposta concreta:  CURRICULUM ESCOLAR: SERVEI COMUNITARI  COORDINAT AMB LES 
ENTITATS 
 El departament competent en matèria d'ensenyament dissenyarà les accions necessàries per 
incorporar al currículum escolar de l'educació primària i secundària, aprenentatges 
preferentment d'acord amb la metodologia d'aprenentatge-servei. Les accions d'aprenentatge 
s'hauran d'implementar en necessària coordinació amb les entitats d'interès general del 
territori, cercant el benefici mutu. 
Dubte: cal mantenir els programes d’aprenentatge –servei actuals? Com els hem de millorar?  
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proposta concreta:  CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ESCOLES-ENTITATS  
El Govern de la Generalitat, a través del departament competent, impulsarà acords de 
col·laboració entre els centres d'educació primària i secundària i les entitats d'interès general 
del territori per tal de crear programes conjunts d'acció comunitària entre la comunitat 
escolar i el teixit associatiu d'un territori determinat. 
 
 

.............promoció en l’àmbit universitari.......... 
(*) pendent validació Secretaria d’Universitat– Generalitat de Catalunya 

 
El Govern de la Generalitat promourà els valors i principis de l'associacionisme en l'àmbit 
universitari. 
 
proposta concreta:  CONVENIS DE COL·LABORACIÓ UNIVERSITATS-ENTITATS  
l Govern de la Generalitat, a través del departament competent en matèria d'educació 
universitària, impulsarà acords de col·laboració entre les universitats i les entitats d'interès 
general del territori per tal de crear programes conjunts d'acció comunitària entre la 
comunitat universitària i el teixit associatiu d'un territori determinat. 
Dubte: cal ampliar l’abast de la col·laboració? Quines mesures més es poden establir de 
sensibilització?  
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TÍTOL III: MESURES FACILITADORES DE 

L’ASSOCIACIONISME. 

 

Capítol I. Mesures de millora de la fiscalitat de les entitats 

Article 26 – Estatut Fiscal de les entitats 

Article 27. Principis rectors 

Article 28. Taxes serveis prestats per la DG de Dret i Entitats Jurídiques 

Article 29. Llibres de comptabilitat 

Article 30. Quantitats exemptes de tributar en concepte de 

rescabalament de l’acció voluntària 

 
.............l'Estatut Fiscal de les entitats.......... 

(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

 
Un cop la Generalitat de Catalunya disposi de les competències per a regular sobre tots els 
àmbits fiscals previstos en l’apartat segon d’aquest article, el Govern ha de presentar un 
projecte de llei que aprovi l’estatut fiscal de les entitats d’interès general i n'estableixi el seu 
règim fiscal específic, d’acord amb els principis rectors establerts en l’article següent.      
 
proposta concreta: ELS IMPOSTOS QUE ES REGULARAN EN LA FUTURA LLEI FISCAL 
L’estatut fiscal de les entitats d’interès general ha de regular el règim fiscal de les entitats 
d’interès general en relació als àmbits següents: 
a) impostos directes que graven l'activitat de les entitats d'interès general.  
b) impostos indirectes que graven el consum 
 

.............els principis rectors.......... 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

proposta concreta: ELS PRINCIPIS QUE REGIRAN ELS IMPOSTOS DE LA FUTURA LLEI. 
L’estatut fiscal de les entitats d’interès general haurà de complir amb els principis següents: 

 Tracte diferenciat en vers els agents econòmics que desenvolupen activitat econòmica 
amb afany de lucre.  

 Progressivitat en l’establiment de les càrregues fiscals. 
 Establiment d’un concepte d’activitat econòmica propi, adaptat a la realitat associativa. 
 Pressió fiscal proporcional i coherent amb la contribució social de les entitats  
 Simplificació de la gestió 
 Establiment de bonificacions i exempcions en funció de l'activitat i del seu impacte.  
 Ampliació del marge d’exempció o bonificació per les activitats accessòries o 

complementàries que generen activitat econòmica,.  
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.............taxes de la DG Dret i Entitats jurídiques......... 

(*) pendent validació Departament de Justícia– Generalitat de Catalunya 

 
proposta concreta: BONIFICACIÓ DE LES TAXES X INSCRIPCIÓ, MODIFICACIÓ ESTATUTS I 
MODIFICACIÓDE LA JUNTA DIRECTIVA 
Les entitats d’interès general queden exemptes d’abonar les taxes que es relacionen a 
continuació:  
a) Taxa per a la inscripció de l’associació o federació 
b) Taxa per a la modificació d’estatuts. 
c) Taxa per a la modificació de la junta directiva. 
Dubte: són les 3 taxes que més impacten en el dia a dia de les entitats? 
 
El Govern analitzarà la possibilitat d’ampliar l’exempció de la resta de taxes relacionades en 
aquest àmbit d’actuació, en funció de les necessitats pressupostàries  
 
 
 

.............sistema de comptabilitat de les entitats......... 
(*) pendent validació Departament de Justícia– Generalitat de Catalunya 

 
proposta concreta: SIMPLIFICACIÓ DE LA COMPTABILITAT: NOMÉSCALDRÀ LLIBRE DE 
CAIXA EN DETERMINATS SUPÒSITS 
Les entitats d’interès general que no portin a terme activitat econòmica d’acord amb els 
paràmetres establerts en aquesta Llei, estaran obligades únicament a portar un llibre de caixa 
on es detallin els ingressos i les despeses però no estaran obligades a portar un llibre diari i un 
llibre d'inventaris i comptes anuals,  
 
 

.............despeses de rescabalament......... 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

 
proposta concreta: DESPESES DE RESCABALAMENT SENSE TRIBUTAR 
Les despeses  abonades per les entitats en concepte de rescabalament de l’acció voluntària 
estaran exemptes de tributar sempre i quan, en còmput anual i per persona, l’import global 
d’aquestes no superi el 20% del salari mínim interprofessional vigent.  
Dubte:  valorem no anar més enllà i obrir la porta  ales retribucions de persones 
voluntàries...però pretenem simplificar-ne la gestió. Quins perills hi veiem?  
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Capítol II. Mesures de millora del finançament públic de les 

entitats 

Article 31. Principis generals i finalitats 

Article 32: Disseny i implementació dels programes d’ajuts o 

subvencions en concurrència pública 

Article 33. Accions de foment del finançament en espècie 
 
 
 

.............principis generals......... 
 
proposta concreta: PRINCIPIS DE LES LÍNIES D'AJUT 
Les administracions públiques de Catalunya impulsaran mesures de millora del finançament 
públic de les entitats d’interès generals, tenint en compte, en tot cas, els principis de 
coresponsabilitat, simplificació administrativa, estabilitat, i avaluació de l’impacte de l’acció 
subvencionada. 
 
 

............finalitats........ 
 
proposta concreta: FINALITATS DELS PROCEDIMENTS 
D’acord amb els principis establerts en l’apartat anterior, els procediments de concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva que impulsin les administracions 
públiques de Catalunya hauran de complir les següents finalitats: 

 permetre l’accés universal i simplificat als ajuts  
 no instar l’aportació de documentació innecessaris, superflus o que l’Administració 

pugui obtenir per altres mitjans;  
 utilitzar un llenguatge proper i entenedor, ja sigui en les bases o en documents 

explicatius annexos. 
 potenciar l’ús dels mitjans electrònics simplificats 
 establir terminis justos i raonables en les diferents fases dels processos, que no suposin 

barreres d’accés o de continuïtat en el procediment.   
 procurar l’estabilitat financera de les entitats, tant pel que fa a l’extensió temporal dels 

ajuts o subvencions com pel que fa al calendari de tramitació, atorgament i pagament. 
 fonamentar els procediments de control i justificació en la coresponsabilitat de les 

parts i permetre les entitats gaudir dels recursos públics per implementar els seus 
projectes o actuacions sense imposar càrregues burocràtiques excessives en la 
justificació de la despesa, però a la vegada exigir el màxim rigor en la seva utilització. 
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 preveure rigorosos instruments de control i fiscalització posterior dels ajuts i les 
corresponents sancions en cas de mal ús dels recursos públics.   

 Preveure mecanisme de control i avaluació de l’impacte de l’acció subvencionada i que 
aquests mecanismes siguin indicadors vàlids de justificació de l’ajut o subvenció.  

 
Els òrgans de control i fiscalització de l’actuació de les administracions públiques de Catalunya 
hauran de comprovar necessàriament que els procediments d’ajuts o subvencions que 
s’impulsin respecten els principis establerts i compleixen les finalitats previstes en aquest 
article. 
Dubte: hi ha algun aspecte essencial que no està recollit? Estem marcant els principis bàsics de 
les línies d’ajut perquè aconsegueixin la finalitat que busquen... 
 
 

 
.............criteris de disseny i implementació de les bases que regulen els ajuts públics......... 

 
proposta concreta: CRITERIS GENERAL HOMOGENIS X TOTES LES SUBVENCIONS DE LA 
GENERALITAT 
S’estableixen els següents criteris generals d’homogeneïtzació que les administracions 
públiques de Catalunya hauran d’incorporar en el disseny i implementació dels programes de 
concessió d’ajuts o subvencions en concurrència pública: 

a) Acordar i fer públics els models tipus de bases reguladores dels procediments de 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva 

b) Impulsar de manera periòdica programes de suport que se centrin tant en la 
implementació dels seus projectes d’intervenció com en els seus projectes de millora 
interna. 

c) Impulsar, amb caràcter general, programes de naturalesa plurianual.  
d) Publicar les convocatòries d’ajuts o subvencions de manera anticipada i amb la 

màxima antelació possible, d’acord amb els terminis establerts en la Disposició 
Transitòria 2a d’aquest Llei.  

e) Procurar la unificació dels calendaris de tramitació de les diferents línies d’ajut d’una 
mateixa administració, sens perjudici que aquesta unificació de calendari pugui fer-se 
extensiva amb un abast interadministratiu. 

f) Preveure i implementar obligatòriament la fase de reformulació de la sol·licitud, sens 
perjudici que per la seva naturalesa la faci innecessària, i permetre’n un exercici 
universal, real i efectiu. 

g) Preveure mecanismes d’ampliació d’admissió de la justificació de les subvencions o 
ajuts en cas que el pagaments efectius de les bestretes no s’hagin produït amb una 
antelació de 90 dies respecte la data de finalització del termini de justificació prevista 
inicialment. En tot cas, les administracions no podran exigir la justificació dels ajuts o 
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subvencions amb caràcter previ a l’ingrés efectiu dels imports atorgats per aquells 
conceptes. 

h) Establir mecanisme de control i avaluació de les subvencions o ajuts en base al resultat 
de l’activitat o del projecte, que substitueixin o complementin, segons el cas, els 
controls dels documents acreditatius en base al compte justificatiu.  

i) Establir mecanismes d’acreditació de la justificació simplificats, que permetin a les 
administracions disposar de la informació mínima necessària aplicant el principi de 
coresponsabilitat i de control posterior i apostar per la justificació mitjançant mòduls 
simplificats.  

j) Establir de manera general bestretes del 100% de l’import atorgat i permetre 
l’ordenació del pagament de les bestretes dels segons i posteriors anys de les 
subvencions de naturalesa plurianual un cop presentada la justificació de l’any 
anterior. 

Dubte: hi ha algun aspecte essencial que no està recollit? Estem marcant els criteris homogenis 
de qualsevol base de subvenció pública perquè aconsegueixin la finalitat que busquen... 
 
 
proposta concreta: APROVAR UN REGLAMENT PER FER MÉS FÀCIL LA DONACIÓ A LES 
ENTITATS  
El Govern aprovarà en el termini màxim d’1 any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei la 
iniciativa normativa corresponent per establir el procediment administratiu propi i necessari 
per a vehicular el finançament en espècie de les administracions públiques a les entitats 
d’interès general. 
 
El procediment haurà de regular-se tenint en compte els principis d’igualtat i equitat, accés 
universal, simplificació i agilitat administrativa, tramitació electrònica, coresponsabilitat i 
concurrència competitiva limitada en funció del valor econòmic dels béns.   
Dubte: com es veuen aquests principis. S’està pensant en la reutilització de béns mobles, 
sobretot. Quina valoració es fa? Què hauria de primer més: la garantia de concurrència i 
igualtat o l’agilitat i la simplificació d’accés a la “subvenció” en espècie? 
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Capítol III. Mesures de millora del finançament privat de les 

entitats 

 

Article 34. Entitats catalanes d’interès públic 

Article 35. Futura Llei de Mecenatge 

Article 36. Àmbits d’actuació 

Article 37 Mesures fiscals per a les persones físiques i jurídiques 

Article 38 Mesures administratives  

Article 39. Mesures de foment i impuls del finançament privat en 

espècie 

 

 

...........definició entitats catalanes d'interès públic ......... 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

 
proposta concreta: DEFINIR UN CONCEPTE DIFERENT DEL PREVIST A LA NORMATIVA 
ESTATAL 
Les entitats d’interès general definides en l’article 3 poden adquirir també la condició d’entitat 
catalana d’interès públic i beneficar-se de les mesures de foment del finançament privat 
previstes en aquest capítol. Els requisits per ostentar aquesta condició són els següents: 

 Manifestar la voluntat expressa d’esdevenir  entitat catalana d’interès públic per acord 
de la junta directiva de l’entitat 

 Complir amb les obligacions de transparència i rendició de comptes que imposa la 
normativa 

 (...) 
Dubte: totes les entitats d’interès general haurien de poder beneficar-se del mecenatge? O 
només algunes que compleixin uns aspectes determinats? Quins serien els requisits que 
hauríem de demanar a les entitats que tenen aquest “plus”? 
 

 

.............futura llei de mecenatge............ 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

 
Un cop la Generalitat de Catalunya disposi de les competències per a regular sobre la matèria. 
el Govern ha de presentar un projecte de llei que aprovi la llei de mecenatge de Catalunya i 
n'estableixi el règim jurídic específic, d’acord amb els principis rectors establerts en l’article 
següent. 
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.............els principis rectors.......... 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

 
A- PRINCIPIS GENERALS 

La llei de mecenatge de Catalunya haurà de complir amb els principis i les finalitats següents: 
Impulsar les polítiques públiques transversals de foment del mecenatge 
Consolidar una estructura administrativa pròpia per a l’impuls de les polítiques públiques de 
mecenatge 
Obrir a la ciutadania la possibilitat de col·laborar amb entitats d’interès general i obtenir-ne 
un benefici fiscal. 
Articular avantatges fiscals per a les aportacions dels particulars des de les primeres 
aportacions 
Estimular la diversitat en les formes de suport a les entitats, més enllà del suport econòmic, 
regulant-ne els beneficis i o avantatges 
Capacitar el personal de les administracions públiques en processos formatius que permetin 
orientar les entitats en relació al mecenatge 
Impulsar de manera decisiva el micro-mecenatge 
Estimular el mecenatge a les federacions d’entitats d’interès general  
 
Dubte: Quines finalitats i principis hi manquen?  
 

 

.............els àmbits d'actuació de la futura llei.......... 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

 
B- ÀMBITS DE REGULACIÓ 

La llei de mecenatge de Catalunya haurà de regular els àmbits d’actuació quer s’indiquen a 
continuació:  

 Avantatges fiscals per a les aportacions de les persones físiques  
 Avantatges fiscals per a les aportacions de les persones jurídiques  
 Aportacions dineràries 
 Aportacions en espècie 
 Avantatges no fiscals per les persones jurídiques que donen suport a les entitats 

d'interès general. 
 Mesures administratives d’impuls del mecenatge  
 Altres mesures de foment i impuls del finançament privat  
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..mesures afavoridores del finançament privat de les persones físiques... 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

 
proposta concreta: L'APORTACIÓ DE LA QUOTA DE SOCI DESGRAVA A L'IRPF 
Les aportacions dineràries de les persones físiques a favor de les entitats d’interès general en 
concepte de quota de soci tindran la consideració de deducció de la quota en el tram 
autonòmic de l’IRPF  
 
proposta concreta: L'APORTACIÓ DELS PRIMERS 150€ A UNA ENTITAT, DESGRAVA A L'IRPF 
Les aportacions dineràries de les persones físiques a favor de les entitats d’interès general en 
concepte de suport a l’associacionisme tindran la consideració de deducció de la quota en el 
tram autonòmic de l’IRPF, fins a un límit de 150€.  
Dubte: Quina valoració es fa del límit quantitatiu?   
 

 

.mesures afavoridores del finançament privat de les persones jurídiques. 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

 
proposta concreta: L'APORTACIÓ DELS PRIMERS 300€ A UNA ENTITAT, DESGRAVA A L'IRPF 
Les aportacions dineràries de les persones jurídiques a favor de les entitats d’interès general en 
concepte de suport a l’associacionisme tindran la consideració de deducció de la quota en el 
tram autonòmic de l’IRPF, fins a un límit de 300€.  
Dubte: Quina valoració es fa del límit quantitatiu?  Quines altres mesures es poden establir? 
 

 

 

.........mesures administratives que estimulen del finançament privat....... 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

(*) pendent validació l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública 

proposta concreta: AVANTATGES EN EL CONCURSOS PÚBLICS PER A LES ORGANITZACIONS 
QUE FACIN APORTACIONS A LES ENTITATS 
El Govern impulsarà les mesures necessàries per tal d’afavorir en els procediments de 
contractació pública a aquelles persones jurídiques que hagin realitzat aportacions dineràries 
a favor de les entitats d’interès general les darreres anualitats, respectant la normativa de 
contractació pública vigent.   
Dubte: Quina valoració es fa de la mesura? Es veu oportuna? 
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proposta concreta: AVANTATGES EN LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES A EMPRESES PER QUI 
FACI APORTACIONS A LES ENTITATS 
El Govern impulsarà les mesures necessàries per tal d’afavorir en els procediments de 
subvenció pública a aquelles persones jurídiques que hagin realitzat aportacions dineràries a 
favor de les entitats d’interès general les darreres anualitats, respectant la normativa sobre 
subvencions vigent.  Dubte: Quina valoració es fa de la mesura? Es veu oportuna? 
 

 

....altres mesures d’impuls i estímul del finançament es espècie privat... 

 
proposta concreta: ANALITZAR AVANTATGES PER LES EMPRESES QUE DONEN SUPORT A LES 
ENTITATS A TRAVÉS DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL 
El Govern impulsarà les mesures necessàries per incentivar les actuacions de responsabilitat 
social empresarial que desenvolupin les empreses, amb una especial atenció a la que puguin 
desenvolupar les petites i mitjanes empreses de Catalunya.  En aquest sentit, el Govern 
articularà les mesures de foment d’aquestes actuacions, primant aquelles que fomenten el 
suport a les entitats d’interès general a través de processos formatius, d’empoderament i de 
transmissió de coneixements. 
 
proposta concreta: IMPULSAR PROJECTES DE TERRITORIS SOCIALMENT RESPONSABLES 
El Govern impulsarà projectes de dimensió comunitària per construir, amb la resta d’agents 
implicats, projectes de col·laboració públic privats que fomentin els territoris socialment 
responsables teixint aliances estratègiques que faciliten i donen suport als projectes de les 
entitats d’interès general que es desenvolupen sobre un territori concret.  
 
proposta concreta:  IMPULSAR ACCIONS ANUALS DE RECONEIXEMENT I FORMACIÓ   
El Govern impulsarà projectes de reconeixement de les accions de suport a les entitats 
d’interès general per part de les empreses així com processos de formació i reflexió entorn a la 
qüestió, per tal d’incrementar els projectes en benefici dels diferents actors que hi intervenen, 
així com  qualsevol altra actuació que permeti acostar les entitats i el món empresarial i 
consolidar la relació i el treball conjunt  
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Capítol IV. Mesures d'impuls de l'ocupació de qualitat en el 

sector  

Article 40. Principis rectors 
 
 

.........principis rectors....... 
(*) pendent validació Departament d’Economia i Hisenda– Generalitat de Catalunya 

 
Un cop la Generalitat de Catalunya disposi de les competències per a regular-les, el Govern 
impulsarà mesures legislatives i executives per potenciar l'ocupació de qualitat en el si de les 
entitat d'interès general.  
 
En aquest sentit, s'establiran les mesures positives necessàries a favor de les entitats d'interès 
general, per estimular l'ocupació de qualitat i la creació de llocs de treball, incidint en els 
àmbits següents:  

 Regulació de la quota patronal  
 Regulació del sistema de retencions dels treballadors 

Dubte: Aquests són els aspectes de millora de les entitats sobre els quals es reclama una 
regulació específica i que a la vegada estimularia contractació de qualitat per part d eles 
entitats? 
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Títol IV. REGISTRE COORDINAT DE LES 

ADMINISTRACIONS  
 

Article 41. Creació del Registre coordinat de les AAPP 

Article 42. Principis generals d’actuació del registre 

Article 43. Funcions del registre 

 

.............creació del Registre Coordinat de les AAPP.......... 
(*) pendent validació Departament de Justícia– Generalitat de Catalunya 

(*) pendent validació departaments Generalitat de Catalunya 
(*) pendent validació ACM i FCM 

 
proposta concreta: MODIFICACIÓ ARTICLE 25 DE LA LLEI 25/2015  
El Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat, creat per la Llei 25/2015, queda regulat en els 
termes següents: 
 

A- DENOMINACIÓ I ADSCRIPCIÓ 
El Registre passa a denominar-se Registre coordinat de l’Associacionisme i el Voluntariat de 
Catalunya i resta adscrit al departament competent en matèria de registre de les associacions. 
 

B- FINALITATS 
Constituir-se com a finestreta única registral que reguli la relació registral de les entitats amb 
les administracions públiques catalanes 
Simplificar i enfortir la comunicació de les entitats amb les administracions públiques 
catalanes 
Simplificar els tràmits administratius amb les administracions públiques catalanes 
Generar informació i dades estadístiques per a la programació de les polítiques públiques de 
les administracions públiques de Catalunya 
 
 

.............principis d'actuació del Registre Coordinat de les AAPP.......... 
(*) pendent validació Departament de Justícia– Generalitat de Catalunya 

(*) pendent validació departaments Generalitat de Catalunya 

(*) pendent validació ACM i FCM 

proposta concreta: ELS PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT DEL NOU REGISTRE 
El funcionament del registre i les seves formes d’accés, d’inscripció, modificació i cancel·lació 
s’han de regular per reglament respectant els principis següents:  
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 Garantia del concepte de finestreta única registral. Les entitats de nova creació podran 
realitzar en el Registre la seva inscripció coordinada en tots els registres i censos 
vigents que vulguin o que estiguin obligats a ser-hi. Les entitats  ja constituïdes podran 
comunicar al Registre coordinat qualsevol canvi de dada o aportar qualsevol tipus de 
documentació de qualsevol dels registres o censos existents 

 Garantia de coordinació interna dels registres de totes les administracions públiques 
 Manteniment obligatori de les dades registrals per part de les entitats  
 Gratuïtat 
 Coordinació de la seva acció amb la resta de registres i censos existents 
 Impuls de manera preferent la realització dels seus tràmits de manera telemàtica 

 

.............funcions del Registre Coordinat de les AAPP.......... 
(*) pendent validació Departament de Justícia– Generalitat de Catalunya 

(*) pendent validació departaments Generalitat de Catalunya 
(*) pendent validació ACM i FCM 

proposta concreta: LES DIFERENTS PROPOSTES FUNCIONALS DEL REGISTRE 
Les funcions del registre coordinat es classifiquen en funcions bàsiques i funcions 
complementàries. 
Les funcions bàsiques serien: 

 Funció registral  
 Funció de simplificació administrativa 
 Funció de comunicació 
 Funció estadística  

Les funcions complementàries, sotmeses a desenvolupament reglamentaria i a disponibilitats 
de mitjans materials i pressupostaris: 

 Funció de control del compliment de requisits de la condició d’entitat catalanes interès 
públic 

 Funció de control de l’activitat 
 


