
|  POSICIONAMENT CAB  |   cab.cat  

Una de les principals característiques dels éssers humans és la sociabilitat com a sistema 
de relació entre individus i grups més o menys naturals. Aquestes formes de sociabilitat, 
que agrupen col·lectius organitzats i estables que tenen per objectiu solucionar problemes 
i millorar les condicions de vida de la societat, han anat prenent diferents denominacions i 
s’han regulat al llarg del temps sota diferents noms. Aquest fet avui es reconeix com un dret 
regulat en lleis i normatives en la majoria de constitucions i parlaments del món. 

A l’Estat espanyol una d’aquestes formes queda reconeguda com el dret d’associació, 
en l’article 22 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 
de març. A Catalunya disposem del llibre tercer del Codi Civil Català Llei 4/2008 del 24 
d’abril, dedicat a les persones jurídiques sense ànim de lucre, que conté la regulació de 
les associacions i de les fundacions. Avui, en un món tan canviant, necessitem unes po-
lítiques públiques que veritablement fomentin el dret d’associació en el nostre país. Per 
això, les entitats del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) demanem que s’agi-
litzi el procés d’aprovació de l’avantprojecte de llei de Foment de l’Associacionisme.

Fem una primera valoració positiva del document que està en tràmit parlamentari, ja 
que respon a l’acord que part de les entitats del país vam assolir en el marc del Consell 
de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya però, d’altra banda, creiem que caldrà 
actualitzar-lo al context d’aquests darrers anys. Des del CAB fem una crida a la resta del 
sector associatiu per mantenir el consens, per aquest motiu:

 → Ens comprometem a continurar treballant en el marc de la Xarxa de l’Associacionisme 
de Catalunya (La XAC) per garantir que recollim la diversitat associativa.

 → Valorem molt positivament la mirada àmplia, que inclou la Llei, anant més enllà de 
l’associacionisme i fent un pas cap al foment de l’acció col·lectiva i transformadora 
de la ciutadania organitzada. Per això, proposem que s’ampliïn les formes legals 
incloses en la llei perquè a més a més d’incloure les fundacions i grups formals, s’hi 
inclogui el cooperativisme no lucratiu, seguint la línia de treball iniciada.

 → Fem una crida a recuperar la proposta de la creació de l’Observatori 
de l’Associacionisme que estava desenvolupada en el primer esborrany 
d’avantprojecte de llei.

 → Fem una crida al Parlament a cercar alternatives per la millora de la fiscalitat 
associativa tot promovent canvis legislatius en el «Congreso de los Diputados», 
així com l’aplicació de normatives a mida del sector no lucratiu.

Necessitem una llei 
de foment de l’Associacionisme!
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