Perquè un Codi ètic?
Perquè suposa un compromís, basat en la llibertat, entre les pròpies associacions i la
dels seus propis dirigents.



Perquè és una eina d'orientació i autoregulació de la pròpia associació i del conjunt
d'associacions.



Perquè facilita la transmissió cultural dels valors dins l'associació (relleus, objectius,
transparència ...)



Perquè és un dels mitjans que ens ha d'ajudar a defensar la nostra singularitat com
associacions, a partir de les bones pràctiques associatives (segell de qualitat
associatiu).
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Objectius
- Treballar per la unitat de tot el moviment associatiu, partint dels principis bàsics del
Codi ètic.
- Ser un Codi ètic de referència bàsic, per part de les diferents associacions, per
la ciutadania, administracions i empreses.
- Portar a terme accions d'interés comú que donin suport al desenvolupament general
de les associacions: Assessorament, finançament estructural, convenis, legislació …
- Aprendre i crèixer a partir dels codis ètics que apliquen les entitats de 2on i 3er grau.
Establir diàleg permament,
(aquestes han de ser les entitats conèixedores de les seves entitats de base).
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El compromís associatiu
1. LES ASSOCIACIONS PERSEGUEIXEN FINALITATS GENERALS
2. ABSÈNCIA TOTAL D’ÀNIM DE LUCRE
3. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ INTERNA
4. LA CONFIANÇA, BASE DE LA RELACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DE
L’ASSOCIACIÓ i DEL FUNCIONAMENT DEMOCRÀTIC
5. TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA
6. GESTIÓ RESPECTUOSA DELS RECURSOS HUMANS
7. LA SOSTENIBILITAT A LES ASSOCIACIONS
8. CONGRUÈNCIA DE LES ACTIVITATS I DE LES INFORMACIONS
9. RELACIONS SOLIDÀRIES AMB ALTRES ASSOCIACIONS
10. RELACIONS AUTÒNOMES AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
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Valor afegit
En aquest moments l''adhesió al Codi ètic és exigit com a condició per la direcció de
Participació i Associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona per participar a les
activitats que promou.


Disposar d'un 50% de descompte en els serveis de Torre Jussana.



Participació en el Premi Barcelona Associacions.



Participació en la Mostra d'Associacions de Barcelona.





Formar part de la permanent del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona
(CMAB)
Acompanyament i assessorament en processos de millora de la democràtcia i
participació associativa.
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Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
ASPECTES PRINCIPALS








Principi autonomia organitzativa
Principi del funcionament democràtic
Principi transparència
Professionalització vs. Gratuïtat dels càrrecs
Poteciació caràcter no lucratiu
Noves tecnologies
Protecció de les minories

Entrada en vigor el passat 2 d’agost de 2008 i finalitza l'adaptació dels estatuts per part
de les associacions el 2 d'agost de 2011.
El codi ètic ens equipara amb les demandes que fa el llibre tercer del Codi civil.
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Mesures per reforçar el control de les subvencions
públiques i millorar la transparència
ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Aquests afecten a totes les entitats que reben subvencions de la Generalitat de
Catalunya, les iniciatives adoptades s’organitzen en quatre blocs i 16 mesures
concretes:
 Mesures encaminades a augmentar la transparència de les entitats i a facilitar
l’accés a la informació dels òrgans de control.
 Mesures relacionades amb els requisits exigits per a l’obtenció de subvencions.
 Mesures destinades a introduir millores en l’àmbit del bon govern.
 Mesures orientades a reforçar els mecanismes de control de la Intervenció
General.
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Altres aspectes a tenir en compte
 Llistat dels associats. Llei de protecció de dades (LOPD)
 Llibre diari, llibre d'inventaris i comptes anuals, llevat de les entitats que no
estan obligades a presentar la declaració de l'impost de societats, que només
han de portar un llibre de caixa, on es detallin ingressos i despeses.
 Llibres d'actes (junta, assemblees)

www.codietic.cat

Perfil membres Comissió reguladora
El formen set persones membres de diferents àmbits.
 Coneixedores del moviment associatiu, petit i gran
 Estar desvinculats d'òrgans de govern de les entitats
 Que hi hagi pluralitat d'àmbits. Quins hi hauria d'haver?
- cultural, veïnal, gent gran, Immigració, social, juvenil, democràcia, ...
- advocats, economistes, filosofia,
Cal un treball de confiança entre els membres de la comissió, cercar el màxim
d'independència possible per poder prendre decisions i deixar clares les possibles
incompatibilitats que puguin sorgir.
Renovació de càrrecs cada 2 anys (3 + 4)

S'estableixen tres reunions a l'any.
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Seguiment Codi Ètic
Les associacions adherides al Codi Ètic hauran de comunicar cada any a
l'Oficina tècnica les seves activitats associatives vinculades a la seva activitat
fundacional, un cop realitzada l'Assemblea general.
Passos per al seguiment del Codi Ètic.
A) Comunicar les dates de les assemblees de l'associació (previ a la seva
realització).
B) Relació dels membres de la junta directiva actualitzat. En el cas de nova junta
directiva caldrà omplir novament la sol·licitud per formar part del Codi Ètic de les
associacions de Barcelona.
C) Memòria anual de l'associació amb el balanç econòmic.
D) Projecte anual d'activitats.
E) Comunicació dels diferents canvis que és creguin oportuns i que puguin
afectar a l'Associació (modificació estatuts, reconeixements, forma jurídica …).
Es preferible enviar una versió electrònica de la documentació o enllaç del seu
URL per adjuntar a la pàgina web del Codi Ètic de Barcelona.
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Seguiment Codi Ètic
Procés per a la comunicació del Codi Ètic
Un cop adherida l'associació, totes les entregues de documentació han de ser
realitzades anualment després de la seva Assemblea general. Si una associació
no compleix aquest límit de lliurament es considerarà com a "no comunicadora"
a la pàgina web del Codi Ètic.
Si l'any següent encara no ha presentat la seva Comunicació al Codi Ètic serà
eliminada de la base de dades d'associació "activa" i es considerarà la seva
participació "inactiva".
Per tornar a adquirir el seu estat "actiu" l'associació haurà de presentar
novament l'adhesió al Codi Ètic de les associacions de Barcelona.
Exemple entitats adherides a la web del Codi Ètic
Nom
Data AGO
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Estat

Difusió del Codi ètic
Associacions 2on.
Grau

(Federacions, coordinadores,
agrupacions...)

Associacions
(base associativa)

Codi Ètic Barcelona
(Comissió Reguladora, Oficina
tècnica)

Administracions
partits politics
(Abscripció individual)
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Associacions 3er.
Grau

Accions
- Renovar una part dels càrrecs de la Comissió Reguladora, per donar continuïtat al projecte
existent, i dotar de més contingut la seva funció (ex: mediació de conflictes ...).

- Aprovar el protocol de seguiment del Codi Étic per part de les entitats adherides, actuals i
futures, a més de buscar la homologació dels diferents codis ètics existents.
- Inicialment impulsar la incorporació al Codi ètic, a les associacions d'amplia base associativa,
sense excloure les altres realitats associatives.
- Creació d'un Consell assessor format per persones de reconeguda vàlua.
- Visualitzar l'impuls actual (Difusió, visites entitats, web, entrevistes grups polítics, …)
- Potenciar les entitats de 2on i 3er. grau i el seu coneixement respecte les seves entitats.
- Fixar un pla de visites anual (les noves incorporacions + 25/50 entitats any adherides).
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Calendari
Càrrecs i legislació
2009

2010

Comissió Reguladora

X

X

Àmbit Barcelona

X

X

X

X

Àmbit Nacional

X

X

X

Consell Assessor

X

X

X
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2011

2012
X

