
 
 

 

 

Dictamen 04/2021 sobre l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme. 

 

El dictamen va ser aprovat per la Comissió executiva per delegació del Ple del CTESC, el 19 

d’abril del 2021. 

 

L’Avantprojecte de 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 els seus valors i principis davant de la 

ciutadania. A través de: 

- Aconseguir una major eficiència de les actuacions de les administracions publiques en el 

foment de l’associacionisme. 

- Coordinar l’actuació de les administracions públiques en matèria de foment de 

l’associacionisme. 

- Simplificar els tràmits administratius que han de complir les associacions per l’obtenció 

d’ajuts i subvencions. 

- Afavorir el creixement del teixit associatiu a Catalunya. 

- Sensibilitzar a la societat de la importància d’aquest teixit associatiu. 

- Garantir que les associacions beneficiàries de mesures de forment tenen en les seves 

actuacions un impacte positiu social. 

Per aconseguir-ho l’Avantprojecte preveu les següents mesures: 

- Estableix les bases i els principis de les futures lleis sectorials que impactin sobre 

l’associacionisme i que pugui aprovar el Govern de la Generalitat (normativa fiscal). 

- Regula la necessària coordinació de les Administracions Públiques en les seves accions de 

foment de l’associacionisme, dissenyant projectes de suport que siguin eficients i 

coordinats, amb l’objectiu que tant el Govern de la Generalitat com les Administracions 

Locals treballin conjuntament per a un mateix objectiu, de manera interconnectada. 

- Introdueix mecanismes de simplificació administrativa de la relació entre les associacions i 

la resta d’entitats sense afany de lucre que compateixen els seus principis i valors i les 

administracions públiques, tant en els procediments d’obtenció d’ajuts i subvencions, com 

en els diversos tràmits administratius que les afecten, impulsant de manera destacada un 

projecte de coordinació dels registres i censos existents, amb l’objectiu de simplificar la 

relació de les entitats amb l’Administració, en aquest àmbit. 

Així mateix, l’Avantprojecte insta a les administracions públiques de Catalunya a portar a terme 

les següents actuacions: 

- Activar polítiques públiques de foment d’aquesta realitat i a apostar 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. 

- Facilitar la participació decisiva de les entitats en la presa de les decisions que afecta la 

col·lectivitat. 

- Desplegar programes de suport i d’acompanyament del dia a dia de les entitats. 

- Promoure i sensibilitzar els seus valors davant la ciutadania en general. 


