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Annex I

I. Justificació del pla

L’associacionisme és un element fonamental per a la cohesió i vertebració de la societat i la participació
ciutadana. Tal i com replega la llei d’associacions en el seu preàmbul “... les associacions, són una de les
manifestacions sociològiques i polítiques primàries d’organització, es revelen no només com a elements
aglutinants d’inquietuds individuals, sinó també com a instrument de la pròpia societat per a superar, en
certa manera, la soledat d’aquelles persones que, per desarrelament o per moltes altres circumstàncies
individuals, puguen quedar aïllades en la societat a la qual pertanyen i produir situacions de marginació
d’una forma més o menys expressa.” “Arrelar la persona amb altres que comparteixen inquietuds o
interessos contribueix a reforçar-la individualment, alhora que la vincula a col·lectius de preferències
semblants, capaços de superar les limitacions individuals a l’hora d’exterioritzar-les. Constitueix així una
manifestació, alhora que un fonament i una contribució singularment important, a un estat social de dret
que es sustenta en conviccions democràtiques.”
Gran part de la vida de moltes persones es desenvolupa mitjançant la participació al moviment associatiu.
Les activitats extraescolars, la música, la festa, els esports, el temps lliure es fa des de les associacions.
També la ciutadania s’organitza en associacions per a atendre a les persones o per millorar la societat.
Des de les associacions eduquen a la ciutadania en el compromís cívic, dediquen temps, planifiquen,
avaluen, treballen el consens, gestionen, etc. Les persones es relacionen amb les seues associacions, creen
xarxes de solidaritat entre iguals, construeixen societat, donen respostes i s’impliquen en la resolució dels
problemes, mobilitzen recursos, generen llocs de treballs, són escoles de democràcia.
Un teixit associatiu viu, dinàmic, eficaç, és una condició necessària del desenvolupament econòmic,
polític, educatiu, cultural, i per aprofundir en la democràcia de qualsevol societat. Les associacions han
de prendre part en açò de la participació organitzar-se per a construir junts un món millor, més habitable,
més humà, més just i solidari, i prenent el protagonisme en la vida social i política dels nostres societats.
Per altra banda, com diu Javier Angulo (2002) al seu treball Associar-se els Joves per a què? de l’Injuve, les
associacions compleixen la funció d’integració dels serveis públics, constituint un sistema de xarxes, fruit
de l’enllaç entre els recursos públics i els recursos privats. Per l’administració ha de reconèixer el treball
associatiu com a un servei públic complementari als serveis oferits per les administracions públiques,
respectat el principi de subsidiarietat, per tant caldrà cercar fórmules de relació en el que l’associacionisme
i l’administració caminen conjuntament (convenis de col·laboració, concerts, ....)
A més a més, l’obligació dels poders públics de garantir i vetlar per l’exercici dels drets i les llibertats
fonamentals dels ciutadans, entre els quals ocupa un lloc rellevant el d’associació, tal com es reconeix en
l’article 22 de la Constitució espanyola,
Per tant la Generalitat Valenciana tal i com recull l’article 31 de la Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008,
d’Associacions de la Comunitat Valenciana, al seu punt 1 les administracions públiques de la Comunitat
Valenciana promouran l’associacionisme i impulsaran el desplegament de les associacions que pretenguen
fins d’interés general, així com la unió d’associacions, i de les federacions i confederacions, sempre
amb el respecte de la seua llibertat i autonomia davant dels poders públics. Al seu punt 2 desenvolupa
fórmules per al foment de l’associacionisme, com són l’establiment de mecanismes d’assistència, servicis
d’informació, formació i assessorament i campanyes de divulgació i reconeixement de les activitats de les
associacions que perseguisquen fins d’interés general.
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Així mateix la Generalitat, en el marc d’una major eficàcia interadministrativa, i tal i com replega l’article
6 de la Llei d’Associacions de la Comunitat Valenciana promourà els instruments de coordinació
interadministrativa d’aquells àmbits, funcions i programes que redunden en la millor coordinació del
moviment associatiu valencià.
És per això que la Generalitat Valenciana considera convenient i prioritari enfortir el moviment associatiu
existent i propiciar el naixement d’associacions, mitjançant un pla d’enfortiment i promoció del teixit
associatiu juvenil.

6

II. Marc legislatiu

El marc legislatiu d’un Pla dedicat a l’associacionisme a la Comunitat Valenciana ha de fonamentar-se
inevitablement en els valors democràtics dels nostre ordenament jurídic i la pròpia Constitució Espanyola,
al seu article 22 on es reconeix el dret d’associació i l’article 48 els poders públics promouran les condicions
per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
Este dret fonamental es desenvolupa amb l’aprovació de la Llei 1/2002 que regula el dret d’associacions
de competència estatal i que substituïa a l’anterior llei de l’any 1964.
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en el seu preàmbul parla del dret d’associacionisme entre
aquells drets “emergents” que als quals la societat valenciana no vol ni pot renunciar. Posteriorment, el títol
II de l’Estatut, en el seu article 9 fa referència al dret a la participació en els assumptes públics i, en concret,
al dret d’associacionisme. A l’article 49.1.23 regula la competència exclusiva de la Generalitat en la regulació
del marc normatiu per a aquelles associacions que tinguen com a àmbit d’actuació la Comunitat Valenciana.
La Llei 14/2008 d’Associacions de la Comunitat Valenciana desenvolupa aquesta competència.
Per altra banda la proposta de Llei de Joventut al seu preàmbul diu que les polítiques en matèria de
joventut són una de les millors inversions per al futur de la societat valenciana. Tant la Generalitat com les
diferents administracions públiques implicades, i també la societat en general, han d’assumir la necessitat
d’unes sòlides polítiques de joventut, no sols com un conjunt de garanties i drets per al desenvolupament
dels nostres joves sinó també com un element estratègic de desenvolupament social.
La finalitat d’aquesta llei és garantir que els joves puguen definir i construir el seu projecte vital, individual i col·
lectiu, en igualtat d’oportunitats. Així, aquesta norma pretén establir les bases per a les polítiques de joventut
del futur, unes accions que hauran d’atendre a la diversitat social, econòmica i cultural del nostre territori.
Igualment, aquesta nova regulació persegueix garantir la participació i la corresponsabilitat de les persones
joves en la presa de decisions de la nostra comunitat, fomentant al màxim els espais de trobada i de debat.
Per a aconseguir aquests objectius cal que les polítiques de joventut es dissenyen i s’executen de manera
integral i transversal, amb la necessària implicació de les diferents administracions i de la societat civil.
Així, la Llei de la Generalitat 8/1989, de 26 de desembre, de Participació juvenil, recollia per primera vegada
les formes de participació juvenil a la Comunitat Valenciana. Per la seua banda, la Llei 18/2010, de 30 de
desembre, de Joventut, refermava i reforçava el paper de l’associacionisme juvenil alhora que atorgava
un nou paper a l’Institut Valencià de la Joventut, com a ens impulsor de les tasques de coordinació de
l’execució de polítiques integrals en el si de la Generalitat.
Si bé l’esmentada llei 18/2010 va assentar les primeres bases de la transversalitat com a mètode per a
planificar les polítiques de joventut, en la societat actual resulta convenient continuar avançant en aquest
enfocament integral. Finalment, en aquest nou context, la participació de la joventut es revela com un eix
fonamental per a abordar les accions a emprendre, tant en els processos de presa de decisions com en
el seu desenvolupament.
Respecte a les competències locals trobem al Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals als articles 232-236 com es regula el registre municipal d’associacions a més de
parlar de l’ús de mitjos públics municipals, els drets d’informació de les associacions, la participació de les
associacions en la política municipal.
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Per altra banda la Declaració Universal de Drets Humans a l’article 20 fa referència als drets de les persones
a reunir-se i a constitució d’associacions.
Així mateix la Convenció sobre els Drets del Xiquet en el seu article 15 reconeix també el dret d’associació
i reunió.
A l’article 11 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals també
trobem reconeguts el drets de reunió pacífica i la llibertat d’associació.
El Dictamen del Comitè Econòmic i Social de la Unión Europea de 28 de gener de 1998, recull la importància
que tenen les associacions per a la conservació de la democràcia. Les associacions permeten als individus
reconèixer-se en les seues conviccions, perseguir activament els seus ideals, complir tasques útils, trobar
el seu lloc en la societat, fer-se sentir, exercir alguna influència i provocar canvis. En organitzar-se, la
ciutadania es dota de mitjans més eficaços per a fer arribar la seua opinió sobre els diferents problemes
de la societat als qui prenen les decisions polítiques. Enfortir les estructures democràtiques en la societat
reverteix en l’enfortiment de totes les institucions democràtiques i contribueix a la preservació de la
diversitat cultural.
Per últim hem de tindre en compte la Recomanació 19/2001, del Comitè de Ministres del Consell d’Europa,
als estats membres sobre la participació dels/les ciutadans/as en la vida pública en el nivell local.
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III. Anàlisi de la realitat

No és fàcil trobar dades reals sobre l’estat de l’associacionisme a la Comunitat Valenciana, ni pretenem
fer un diagnòstic de la situació del moviment associatiu a la Comunitat Valenciana ja que no existeixen
les dades necessàries per tal de fer-ho. En qualsevol cas sí que podríem fer una aproximació a la realitat
associativa amb les dades que de les diferents fonts consultades i les replegades en el treball diari amb
les associacions.
En primer lloc el número d’entitats inscrites en el Cens de l’Institut Valencià de la Joventut són 1243 de les
quals 835 són de València, 306 d’Alacant i 102 Castelló, per tipus d’entitats tenim 953 són associacions
juvenils, 214 són entitats prestadores de serveis a la joventut i 76 són secciones juvenils d’entitats.
Entitats inscrites al Cens d’associacions de l’IVAJ
Alacant

Castelló

València

306

102

835

Tipus d’entitats
Associacions Juvenils

953

Entitats prestadores de serveis a la joventut

214

Seccions juvenils d’entitats

76

Font: Elaboració pròpia, dades de l’IVAJ.

Hem de tindre en compte les limitacions d’una font com a aquesta ja que es diu el número d’associacions
que s’han creat però no les que estan en funcionament.
A la Comunitat Valenciana les taxes d’associacionismes es situen en 30 % si comparem tenim unes taxes
d’associacionisme molt per davall de la mitjana europea, que es troba al voltant d’un 50% de persones
associades.
España

29

91

Dinamarca
Suecia

83

PPBB

79

Alemania

60

Islandia
EU

54
42
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A l’estudi l’associacionisme a l’Horta Sud publicat per la Fundació Horta Sud al 2003, realitzat per la Universitat
sobre la situació de l’associacionisme a la comarca de l’Horta Sud, s’assenyalava un taxa d’associativitat
de 3’4 associacions per cada mil habitat. El pas de l’associacionisme informal a l’associacionisme formal a
les últimes dècades s’ha donat creant noves associacions, poques vegades s’ha canalitzat estes iniciatives
associant-se a les associacions o estructures ja creades. Això pot ser explicatiu de les característiques de
l’associacionisme que ja assenyalava Antonio Ariño i Maria Albert a l’estudi realitzat per a la Fundació Horta
Sud al 2003 i que resumim:
·
·
·
·
·
·
·
·

Especialització funcional de les associacions, que fa que siguen més petites i per lo tant més
febles.
Heterogeneïtat, en quant que hi ha associacions en tots els camps i sectors, i també per la seua
asimetria en el fet que el nombre d’associacions per sector presenta grans desigualtats
Multiafiliació de les persones que volen participar. Però a la mateixa vegada el nombre d’afiliats
disposats a assumir compromisos organitzatius sol ser reduït.
Implantació local de les associacions, una immaduresa organitzacional i una falta d’articulació
en xarxes flexibles.
Problemes de vertebració a la mateixa localitat. I debilitat de l’articulació comarcal.
Moltes associacions no poden afrontar totes les obligacions que marca la llei.
Submissió de la participació, mitjançant polítiques de suport limitades a les subvencions.
Per baix de la mitjana europea de taxa d’associacionisme.

Per últim, donada la falta de coneixement de la realitat associativa es constata que és necessari tindre
dades en profunditat de la seua situació, i que aquest anàlisi siga periòdic per poder constatar l’evolució
i la possible incidència de les mesures adoptades:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Quantes associacions hi ha.
Trajectòria.
Socis, voluntaris i implicació.
Multiafiliació.
Implantació al mapa.
Tipus d'estructura.
Fons de finançament.
Aportació/Devolució a la societat.
Pla d'acollida.
Compliment llei de voluntariat.
Personal.
Formació.
Comunicació interna.
Externa.
Quins són els espais de participació.
Estructures d'educació en la participació.
Quins suports existeixen.
Etc.

IV. Objectius del pla

Promoció de l’associacionisme juvenil, associeu-vos i sereu forts
1. La promoció del moviment associatiu com a mitjà ideal de participació en la vida social, cultural i
econòmica de la Comunitat Valenciana, així com la cooperació ciutadana en els valors i finalitats de la
dignitat i benestar social de les persones.
2. Promoure la participació i la afiliació dels joves a les associacions, per a que aquestes siguen mes
representatives, fortes i autònomes.
3. Potenciar la creació de xarxes associatives.
4. Dotar de recursos i eines al moviment associatiu.
Millora de les associacions, enfortir les estructures internes.
5. Millorar el funcionament intern, la gestió, la transparència i compliment de les obligacions documentals
del moviment associatiu.
Foment de la participació juvenil, poder opinar, poder decidir.
6. Donar suport a les iniciatives que fomenten la participació.
Suport al voluntariat juvenil, un primer pas cap a l’associacionisme.
7. Facilitar el voluntariat mitjançant la promoció, el suport i la difusió de les activitats de voluntariat.
8. Posar en valor l’acció voluntària, visualitzant les competències i habilitats adquirides en el seu
desenvolupament.
Educació en la participació, hi ha que aprendre a participar... participant.
9. Potenciar els espais d’aprenentatge de la participació.
10. Crear instruments que faciliten la incorporació a la participació.
Construir conjuntament, les relacions amb l’administració.
11. Coordinar totes les accions de suport a l’associacionisme, tant per part de l’Administració com de les
entitats.
12. Crear uns canals de relació estable i efectiva entre l’Administració i les associacions.
13. Potenciar la corresponsabilitat en la gestió dels serveis públics.
14. Facilitar el processos burocràtics.
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V. Programes i accions

Promoció de l’associacionisme, associeu-vos i
sereu forts.
Objectiu 1: La promoció del moviment associatiu
com a mitjà ideal de participació en la vida
social, cultural i econòmica de la Comunitat
Valenciana, així com la cooperació ciutadana
en els valors i finalitats de la dignitat i benestar
social de les persones.
És el moment de posar en valor la tasca de
milers de persones que dediquen el seu temps
i recursos a fer un món més just i igualitari per a
totes les persones.
Accions i mesures:
1. Fer un estudi de l’impacte i les necessitats
de l’associacionisme juvenil en la
Comunitat Valenciana per conèixer
les mancances, necessitats, demandes
i impacte i compliment de les seues
obligacions documentals, fiscals,
pressupostos de les entitats socials.
Este estudi ens donarà informació per
poder per analitzar el potencial del
moviment associatiu per a poder assumir
protagonisme en la gestió de programes i
equipaments culturals, esportius, socials...
2. Presentació i difusió dels resultats de
l’avaluació de l’impacte del moviment
associatiu.
3. Fer un estudi social la situació i de la
taxa d’associacionisme, percepció de la
ciutadania, interessos, etc.
4. Incorporar criteris en les subvencions
als ajuntaments en els que es valore
positivament la promoció explícita de
l’associacionisme juvenil i els Consell
Locals i Territorials de Joventut.
5. Fer un informe de legislació comparada
sobre l’associacionisme juvenil dels altres
països de la UE.
6. Realitzar campanyes de promoció del
moviment associatiu i la importància
d’aquest en la construcció d’una societat
més justa i el be comú.
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7. Crear una línia de subvencions per a
associacions per a la realització de
campanyes de promoció del moviment
associatiu.
8. Creació d’un premi a la millor campanya
de comunicació del moviment associatiu.
9. Realització d’una campanya de
comunicació d’aquest pla.
10. Identificar al CJCV com espai de
referència del moviment associatiu juvenil.
11. Replantejar l’estructura funcional de l’Ivaj
establint una secció de participació.
12. Potenciar les pràctiques ètiques i de
Responsabilitat Social a les associacions
juvenils.
Objectiu 2: Promoure la participació i la afiliació
dels joves a les associacions, per a que aquestes
siguen mes representatives, fortes i autònomes.
Les associacions han d’obrir les seues portes a
la participació estar connectades al territori on
actuen i als seus associats.
Accions i mesures:
13. Establir un pla de formació sobre
metodologies per a incrementar
la participació. Entre elles ajudar a
l’elaboració de plans d’acollida del
voluntariat.
14. Elaboració de material didàctic sobre el
foment de la participació.
15. Campanya de promoció de creació de
seccions juvenils de les associacions
culturals , esportives, festeres...
16. Programa d'inclusió i diversitat a
l'associacionisme juvenil.
17. Programa de empoderament de les dones
dins de l'associacionisme juvenil.
18. Realitzar cursos de formació per
associacions sobre l’Aprenentatge-Servei
com a metodologia de treball.

Objectiu 3: Potenciar la creació de xarxes
associatives.
Sumar forces, establir sinèrgies per a multiplicar
resultats.
Accions i mesures:
19. Recolzar les trobades de formació de les
entitats associatives per sectors, territorials
per municipis i transversals per a donar
resposta a les seues necessitats formatives.
20. Donar suport i ajuda organitzativa a les
xarxes existents.
21. Implementar el projecte d’avaluació de
l'impacte de les associacions a alguns
municipis de la Comunitat Valenciana
per a començar a crear una consciència
compartida de pertinença al tercer sector.
22. Introducció de criteris en las convocatòries
públiques d’ajudes que valoren positivament
la cooperació interassociativa, especialment
entre entitats de distints àmbits.
23. Creació de Premis de bones pràctiques
sobre projectes associatius que treballen en
xarxa, eduquen en valors, siguen innovadors,
inclusius, ....
24. Elaboració d’una una guia de bones
pràctiques relacionades amb els premiats.
Objectiu 4: Dotar de recursos i eines al moviment
associatiu.
Les associacions s’enfronten al repte d’augmentar la
seva presència pública i visibilitat, d’explicar què fan,
com ho fan i fins a quin punt és important.
Accions i mesures:
25. Crear una web d’associacionisme juvenil.
26. Difusió de les activitats de les entitats:
L’Agenda Jove i l’Agenda d’Oci Educatiu.
27. Fer un mapa d’associacionisme juvenil,
esportiu, fester....
28. Participa. Programa del CJCV per promoure
l’associacionisme estudiantil
29. Programa Alumnat Actiu amb formació i
trobades per a joves actius (corresponsals,
mediador@s...) als IES.
30. Elaboració d’una App Alumnat Actiu que
compte amb serveis d’assessorament per
donar suport al programa.
31. Jornades amb les entitats sobre Educació en
la Participació.
32. Elaboració participada d’una nova Ordre de
Bases de subvencions per entitats juvenils
que actualitze els criteris a les noves realitats
i que busque l’eficiència en el finançament,
impulsant la sostenibilitat econòmica, social
i ambiental, l’impacte i la col·laboració
interassociativa.

33. Ampliar i fer sostenibles les polítiques
de suport perquè les associacions (els
projectes i les seves estructures) tinguen més
estabilitat.
34. Coordinar les ajudes de totes les
administracions a l’associacionisme per a
que puguen arribar a tots els tipus d’entitats
amb joves, incloent els sindicats joves i les
seccions de joves dels sindicats i partits
polítics.
35. Fer nominatives les subvencions per a
Consells Locals i Territorials de Joventut.
36. Crear una línia d’ajudes per a reforçar les
estructures de les associacions, xarxes,
federacions,.....
37. Potenciar una xarxa d’equipaments juvenils
municipals i comarcals.

Millorant les associacions, enfortir les estructures
internes.
Objectiu 5: Millorar el funcionament intern, la
gestió, la transparència i compliment de les
obligacions documentals i fiscals del moviment
associatiu.
Accions i mesures:
38. Establir un pla de formació Cursos de
formació sobre millora del funcionament
intern, estructurades en mòduls formatius:
Obligacions documentals. Obligacions
fiscals i laborals. El treball en grup. Millorar
la participació. Com fer un projecte.
Millorar la comunicació. Millorar la
transparència...
39. Incorporar en les subvencions a
associacions juvenils el finançament per als
cursos de millora de l’associació impartits
per les Escoles d’Animació a les seues
entitats.
40. Elaboració de material didàctic relacionat
en cada mòdul formatiu.
41. Crear un servei d’assessorament i
recolzament per a la cerca de projectes
europeus i captació de fons europeus per
a associacions juvenils. El servei buscaria la
coordinació amb les altres administracions.
42. Formació per als tràmits electrònics.
43. Elaboració de plans d’igualtat i
utilització de llenguatge de gènere a les
associacions.
44. Modernització del sistemes de gestió de
les entitats. Suport a la informatització de
les entitats.
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45. Establir sistemes d’informació amb les
associacions per a mantindre-les
informades del l’existència de recursos,
convocatòries i activitats.
46. Acompanyament en la creació
d’associacions i federacions.
47. Assessorament en el funcionament de les
entitats.
48. Elaboració de documentació de referència:
Guies de creació d’entitats, recopilacions
normatives...

Foment de la participació juvenil, poder opinar,
poder decidir.
Objectiu 6: Donar suport a les iniciatives que
fomenten la participació.
Accions i mesures:
49. Suport als Fòrums Joves a la Ordre de
Bases d’Oci Educatiu per ajuntaments.
50. Formació en Fòrums Joves al personal
tècnic dels municipis i de les entitats.
51. Potenciar la Web Fòrum Jove per al seu ús
on line.
52. La Generalitat potenciarà programes
de foment de la participació per part
d’entitats i d’ajuntaments.

Suport al voluntariat juvenil, un primer pas cap a
l’associacionisme.
Objectiu 7: Facilitar el voluntariat mitjançant la
promoció, el suport i la difusió de les activitats
de voluntariat.
Accions i mesures:
53. Base de Dades d’Accions de Voluntariat
(d’entitats) i de Gent que vol rebre
informació de voluntariats.
54. Buscar la coordinació de totes les
subvencions de la Generalitat a programes
de foment del voluntariat.
55. Realització de Campanyes de
sensibilització sobre el voluntariat.
56. Elaborar un Pla de Voluntariat Jove amb les
entitats de voluntariat.
Objectiu 8: Posar en valor l’acció voluntària,
visualitzant les competències i habilitats
adquirides en el seu desenvolupament.
Accions i mesures:
57. Anàlisi dels sistemes d’acreditació de les
habilitats adquirides en el voluntariat i
coordinació amb altres CCAA i Conselleries.
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58. Opció i posada en marxa d’un Sistema
d’Acreditació de les habilitats adquirides
al voluntariat amb el protagonisme de les
pròpies entitats.

Educació en la participació, hi ha que aprendre a
participar... participant.
Objectiu 9: Potenciar els espais d’aprenentatge
de la participació.
Accions i mesures:
59. Jornades de bones pràctiques en
Participació Infantil.
60. Subvencions a programes de foment de la
participació infantil.
61. Realització i difusió del mapa de la Xarxa
Valenciana d’Oci Educatiu, identificant els
espais que serveixen per l’aprenentatge
de la participació.
Objectiu 10: Crear instruments que faciliten la
incorporació a la participació.
Accions i mesures:
62. Programa de suport a grups informals de
joves.
63. Programa Alumnat Actiu.
64. Elaboració i posada a disposició dels
municipis, de recursos tècnics de foment
de l’educació en la participació.

Construir conjuntament, les relacions amb
l’administració.
Objectiu 11: Coordinar totes les accions de
suport a l’associacionisme, tant per part de
l’Administració com de les entitats.
Accions i mesures:
65. Donar resposta coordinada entre les
administracions afectades respecte a les
associacions afectades per contradiccions,
diferents interpretacions de la llei o
diferents criteris al llarg del temps: com
associacions d’alumnes d’escoles d’adults,
associacions relacionades amb l’esport no
federades, associacions de comerciants,
etc..
66. Dotar al CJCV amb els recursos necessaris
per a que avalue periòdicament la situació
de les associacions i l’impacte d’aquestes
en els seus territoris i presente un informe.
67. Crear un seminari de treball amb l'objectiu
de millorar els processos administratius de
les institucions públiques.

68. Recopilació dels diferents suports
des de l'administració al voluntariat i
associacionisme juvenil. Recopilació del
marc legislatiu.
69. Formació a tècnics municipals per a
treballar en el moviment associatiu,
70. Formació i estratègies per a treballar
amb els grups informals per incrementar
l’organització ciutadana: Donar-los suport
mitjançant els Consells de Joventut i els
Ajuntaments.
71. Buscar un acord amb Hisenda per a que
les ajudes rebudes a un grup a través d’una
persona no li compten a la persona en
l’IRPF.
Objectiu 12: Crear uns canals de relació estable i
efectiva entre l’Administració i les associacions.
Accions i mesures:
72. Establir reunions de coordinació entre el
CJCV i l’IVAJ, amb una periodicitat mínima
d’una al mes.
73. Crear un telèfon directe per l’atenció a
consultes: el punt d’ informació sobre
l’associacionisme juvenil.

Objectiu 14: Facilitar el processos burocràtics.
Accions i mesures:
77. Reduir la càrrega burocràtica, fent un
estudi dels tràmits burocràtics dels registre
d’associacions i fundacions per simplificarlos i estudiar la possibilitat que aquest
tràmits es puguen fer online.
78. Eliminar les taxes per als tràmits
i procediments front al registres
d’associacions i fundacions.
79. Replantejar el sistema de registres
d’entitats creat per la Generalitat
Valenciana, en vistes a unificar-lo, amb les
corresponent seccions i requisits. I que
siguen públiques les dades.
80. Fer públic a la web aquelles dades que es
puguen de la base de dades del registre
d’associacions i fundacions.
81. Unificar i difondre entre les diverses
administracions normatives i criteris per a
la concessió d’ajudes.

Objectiu 13: Potenciar la corresponsabilitat en la
gestió dels serveis públics.
La corresponsabilitat en la gestió dels serveis
públics, també anomenada gestió cívica, és un
instrument de participació ciutadana mitjançant el
qual s’atribueix a una entitat sense ànim de lucre
la gestió d’activitats, equipaments i serveis. Es
reconeix el valor afegit que aporta la gestió del
projecte per una entitat arrelada al territori o amb
un coneixement específic del sector funcional.
Accions i mesures:
74. Facilitar l’accés als espais públics i
equipaments per poder-hi dur a terme
projectes.
75. Estudiar fórmules legals per a la gestió
de serveis, equipaments juvenils i espais
públics per apart de les entitats sense ànim
de lucre. ( gestió cívica, concerts, convenis,
etc...)
76. Estudiar fórmules legals per a que els
contractes amb l’administració pública es
valore el projecte les condicions laborals
del personal contractat, la renúncia al
repartiment de beneficis, inversions
del romanent a projectes en el territori,
l’aportació de l’entitat, clàusules socials,
etc..
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VI. Avaluació i seguiment.
Participació en el Pla.

a. Establir un mecanisme de participació tant en l'elaboració de l'estudi com en la concreció del Pla
que permeta que puga ser coliderat per les entitats
b. Comissió de seguiment en la que estiga representat el IVAJ, la DG de Participació, la DG de
Inclusió i el CJCV.
c. Realització d'una avaluació anual de l'efecte de les mesures adoptades en el Pla, amb la finalitat
de millorar i detectar possibles desajustos i adaptar iniciatives o projectes a la realitat de la
Comunitat Valenciana.
d. Establir indicadors per a cada mesura.

Annex I
NORMATIVA
A continuació, s’enumeren els diferents texts normatius existents en els àmbits europeu, estatal i
autonòmic relacionats amb la regulació de l’associacionisme:
1. Normativa europea
•• Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, articles 20 y 21.
•• Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i llibertats fonamentals de 4 de novembre
de 1950.
•• Pacte internacional dels drets civils i polítics de 19 de desembre de 1966, article 22.
•• Resolució de la C.E de 13 de març de 1987 sobre associacions sense fi de lucre.
•• Llibre Blanc per a la Governança Europea aprovat per la Comissió el 25 de juliol de 2001.
2. Normativa estatal
•• C.E de 27 de desembre de 1978, article 22.
•• Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març del dret d’Associació.
•• Reial Decret 1611/2007, de 7 de desembre, pel que s’aprova el Reglament del Registre de
fundacions de competència estatal.
•• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
•• Reial Decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de fundacions de
competència estatal.
•• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
•• Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat
pública.
•• Reial Decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament del Registre Nacional
d’Associacions i de les seues relacions amb els restants registres d’associacions.
•• Llei 50/2002, de 25 de desembre, de Fundacions.
•• Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associacions.
•• Reial Decret 384/1996, d’1 de març, pel que s’aprova el Reglament del registre de Fundacions de
Competència Estatal.
•• Reial Decret 316/1996, de 23 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de Fundacions de
Competència Estatal.
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•• Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat.
•• Real Decret 397/1988, de 22 de abril, pel que se regula la Inscripció registral d’Associacions
Juvenils.
3. Normativa autonòmica
•• Llei 14/2008 d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
•• Decret 181/2002 de 5 de novembre del govern valencià pel que se crea el registre autonòmic
d’associacions de la Comunitat Valenciana.
•• Llei 11/2007. de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l’Exterior.
•• Llei 11/2008 de 3 de juliol de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
•• Decret 53/2008, de 18 d’abril, del Consell, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament
de la Llei de Comunitats de Valencians en l’Exterior.
•• Decret 76/2009, de 5 de juny, del Consell, pel que se regula el Reglament de desenvolupament i
execució de la Llei de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
•• Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat.
•• Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de
desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
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