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Del 2n Congrés al Pla de
Suport a les Associacions
Després de 4 anys del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona aquest ha estat l’any
de la definició del Pla de Suport a les Associacions. Malgrat que encara no està aprovat,
des de l’administració municipal s’han posat en marxa moltes polítiques al llarg dels
darrers anys de suport a les associacions que donen resposta a demandes explícites de
les associacions. Tot i això, la falta d’una estratègia conjunta, fa que moltes possibles
accions de millora del sector, així com reivindicacions estratègiques encara no s’hagin
assolit.
En primer lloc hem de destacar l’absència total de dades sobre la realitat associativa a
la ciutat que dificulten la possibilitat de sistematitzar la situació actual del sector i
avaluar l’impacte de les accions de millora que s’estan duent a terme, En aquest sentit,
han estat les mateixes associacions les que han recollit aquesta necessitat i impulsat un
projecte que ens permeti recollir les dades necessàries per conèixer-nos millor. Al
llarg del 2014 el Panoràmic de les Associacions de Barcelona ens ha permès focalitzar
l’anàlisi sobre les associacions a partir dels eixos que ja vam definir durant el 2n
congrés: reconeixement, finançament i espais.
A continuació fem un repàs a la situació de l’associacionisme de la ciutat a partir
d’aquests eixos.
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Reconeixement
Un model de participació obsolet per la
nostra ciutat
La Participació ciutadana permet la consolidació i l'aprofundiment de la democràcia,
complementant la legitimitat del sistema representatiu que atorga al Govern la
capacitat i funció de prendre decisions en un marc de legalitat i transparència. Per això,
entenem la participació com un dret de la ciutadania que no hauria de tenir limitacions
més enllà de la de residir o treballar a la ciutat. Els processos de democràcia directa
(referèndums), representativa (eleccions) i deliberativa (espais participatius) són
compatibles i complementaris, i el seu desenvolupament equilibrat permet un
enfortiment qualitatiu del sistema democràtic. La participació, per a ser efectiva, ha de
sustentar-se sobre cinc pilars: proximitat, freqüència, incidència, voluntat política i
dotació de recursos.
El teixit associatiu de la ciutat de Barcelona ha estat implicat amb el model de
participació de la ciutat des dels seus inicis, participant en la seva definició i en els
diferents espais i processos que s’han dut a terme. La voluntat de les associacions
sempre ha estat la d’enfortir i garantir el nostre model de democràcia des del
compromís de treballar conjuntament amb l’Administració municipal.
L'actual model de participació ciutadana de l' Ajuntament de Barcelona mostra clars
símptomes d'esgotament, el nombre excessiu d’òrgans habilitats i la reiteració o
inoperància de la majoria d'ells, porta temps alimentant la frustració del teixit
associatiu en general, alhora que ha contribuït a augmentar el ja important
distanciament entre la ciutadania i la classe política.
En aquesta conjuntura,
semblava
absolutament
necessària una revisió en
profunditat dels principis,
mecanismes i instruments
que conformen aquesta
participació, sent la formulació més lògica la de, en primer lloc, portar a terme una
diagnosi prèvia dels actuals dèficits, difondre i treballar amb el teixit associatiu i
ciutadans, definir propostes de partida via reflexions, recomanacions o dictàmens,
elaborar, el més consensuadament possible, un reglament actualitzat amb el seu
corresponent període de al·legacions.

3

Malgrat que aquesta reflexió estava àmpliament consensuada entre tots els agents i,
recollida en el 2n Congrés d’Associacions, al final ha estat impossible per la falta
d’acord entre els grups municipals de l’Ajuntament per regular un nou model de
participació en la ciutat.
D’altra banda celebrem, des del sector associatiu, la iniciativa de Govern Obert
(http://governobert.bcn.cat/ca/). Aquesta esdevé una bona eina per millorar la
transparència i la informació vers la ciutadania, malgrat tot trobem a faltar la definició
d’un veritable model de participació ciutadana.
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Posant eines pel bon govern de les
Associacions
Continua sent un repte la millora del bon govern de les Associacions. Des d’aquesta
perspectiva recollida al 2n Congrés destaquem la feina del Codi Ètic de les
Associacions de Barcelona. Al llarg d’aquest any s’ha desenvolupat una eina d’auto
diàgnosi de les associacions que ens ha de permetre a les associacions adherides
establir mecanismes de millora continua en relació al seu bon govern.
Seguim treballant i demanant que s’apliqui el Codi Ètic de les associacions com a mèrit
de puntuació per accedir
a convenis, locals, etc. En
aquest sentit valorem
positivament la incorporació del Codi Ètic per la gestió cívica d’equipaments.
D’altra banda el compromís com a sector al 2n Congrés és el d’impulsar internament
el Codi Ètic de les associacions. En aquest sentit tenim encara el gran repte que les
federacions de la ciutat incorporin el codi com una eina de seguiment de les seves
associacions membres.

Al llarg d’aquest darrer 2014 s’han incorporat les següents associacions: UDUTAMA
per al Recolzament de Minories Ètniques o Culturals, Amics d’Ak Benn, AFB Agrupament Ferroviari de Barcelona, Esplai Esquitx, Associació Catalana Pro Persones
Sordcegues – APSOCECAT, L'Harmonia, Coordinadora d'associacions socioculturals
de Sant Andreu del Palomar, AVV Font de la Guatlla-Magòria, Centre Obert Heura
Gràcia, AVV Centre Social Can Peguera, Associació JIN-PA, CEA - Centre d'Estudis
Africans, Associació del personal de "la Caixa".
Amb aquestes incorporacions en l’actualitat el retrat de les entitats adherides és:
Associacions: 118 (36 declarades d'utilitat pública); Federacions: 27 (3 declarades
d'utilitat pública); Fundacions: 18; Persones associades: 194.767; Persones assalariades:
8.957; Persones voluntàries: 7.618; Persones en Juntes directives: 1.208 (mitjana
membres entitat: 9,9); Antiguitat mitjana de les entitats: 29,5 anys (El 38% són creades
els anys 90); Pressupost global: 95 milions d’euros.
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Els cinc àmbits més representats:






Salut i discapacitats: 43
Acció cultural: 23
Acció social:18
Cooperació, Pau i Drets
humans: 15
Veïnal: 10

La dimensió de les entitats per
pressupost :







Micro (fins a 10.000 €): 16
Petita (de 10.000 a 100.000 €): 42
Mitjana (de 1000.000 a 300.000 €): 26
Gran (més de 300.000 €): 15
Molt gran (més de 1.000.000 €): 18
No hi ha dades econòmiques: 46
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La llei de voluntariat, una oportunitat per les
associacions?
Al llarg del 2014 s’ha iniciat el debat al voltant de la llei de voluntariat catalana. Fruit
d’això hem elaborat una sèrie de reflexions en relació a l’Avantprojecte de Llei de
Voluntariat i la seva relació amb l’associacionisme del país amb la voluntat de fer un
esforç conjunt i trobar la millor solució de consens.
Aquesta Llei dóna les respostes oportunes a una bona part de les preocupacions i
necessitats de les entitats que treballen amb voluntariat, especialment les de l’àmbit de
l’acció social. Malgrat tot, i sent conscients de la diversitat, complexitat i heterogeneïtat
que presenta el teixit associatiu català, entenem que algunes associacions no sentin
recollida la seva realitat en el marc d’aquest avantprojecte de llei.
La proposta de Llei, en el seu preàmbul, manifesta que existeixen diferents formes de
participació i col·laboració ciutadana i que no tot és voluntariat amb un reconeixement
explícit del paper històric que ha tingut l’associacionisme en les seves diferents
variants. Aquest és un fet que no podem oblidar, ja que existeix una gran diversitat
ideològica, sociològica, d’àmbits d’actuació i de tipus d’activitat que condiciona
profundament el debat al voltant de l’Avantprojecte de Llei de Voluntariat.
Més enllà d’aquesta diversitat ideològica, i també fruit d’aquestes diferents mirades,
considerem que existeixen diverses interferències que condicionen el debat:


Heterogeneïtat conceptual del sector. Existeix un ampli ventall de terminologia
dins de l’associacionisme, voluntariat, activisme, militància, monitors, educadors,
esportistes... Cada sector se sent còmode amb un terme diferent i fins i tot,
s’arriben a sentir incòmodes amb què els denominin amb un dels altres termes.



Confusió terminològica. D’altra banda, els darrers anys s’ha produït una
confusió entre “voluntariat” i “voluntariat d’acció social”. La feina que han fet
les entitats de voluntariat d’acció social els ha permès capitalitzar el terme
voluntariat i ha generat una confusió en una part del sector que entén
“voluntariat” com aquell que fa referència tan sols a l’àmbit de l’acció social.



Dualitat entre la figura d’associat i de voluntari. Una part de les associacions del
país tenen una relació amb els seus membres en termes d’associat/des (soci/es)
i aquesta relació ja queda regulada pel Llibre III del Codi Civil Català on es
regula la relació d’aquests (tipologies i drets i deures).



Diversitat de model d’entitats. La diversitat existent també és reflexa en el
model d’entitats, sobretot en la dicotomia entre les entitats amb direcció
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política voluntària i les que tenen una direcció política sobretot tècnica. Des de
l’associacionisme defensem la forma jurídica d’associació ja que volem que es
prioritzi el model on la direcció política està en mans de la gent que participa
d’una manera voluntària.
Tots aquests elements estan presents en el debat de l’Avantprojecte de la Llei de
Voluntariat i fa molt difícil que es pugui mantenir un posicionament de consens a
partir d’aquests eixos:


Defensar el model associatiu. Entenem que qui dinamitza la societat són
les associacions mitjançant els seus associats i els projectes que executen.
En tot cas el que ha de fer el govern és impulsar polítiques que fomentin
aquest model associatiu, és a dir que potenciïn el fet que la gent es faci sòcia
de l'entitat com a forma de vincular el compromís, grau d’implicació i
sosteniment. Un compromís que es produeix de forma lliure
i voluntària per dedicar el temps de forma altruista. Per això, considerem
que aquesta llei hauria de prioritzar el voluntariat exercit des dels valors
democràtics en el marc d’una associació.



Visibilitzar el model de voluntariat català. Sabem que dins de la gran
diversitat d’associacions hi ha moltes que han construït un model de
voluntariat que cal mantenir davant les amenaces de la futura “Ley estatal
de Voluntariado”, el voluntariat dins les administracions públiques i les
males pràctiques de voluntariat corporatiu. Cal que deixar clar que volem
que el terme Voluntariat ha d’estar vinculat a l’associacionisme.



Vetllar perquè, més enllà dels riscos del voluntariat administratiu,
evitem futures estratègies de gestió de voluntariat en mans d’unes poques i
grans associacions i fundacions. Vetllar per la definició de mecanismes de
gestió i formació de persones sòcies i voluntàries mitjançant plans que
contemplin la captació, acollida, fidelització i desvinculació.



Ampliar i redefinir els actuals cinc àmbits de voluntariat, entenen
que algunes expressions que si fan també són ampliables a altres realitats i,
visualitzar així alguns sectors prou importants que queden diluïts per
recollir d’una millor manera les diferents singularitats.
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Finançament
Podem repensar el model de subvencions de
Barcelona?
Les associacions del CAB, en el marc del Grup de Treball de Finançament, hem
analitzat les dades d’aquest estudi per elaborar una sèrie de reflexions que volem
compartir amb l’objectiu d’iniciar un procés de debat entre les mateixes associacions i
amb l’administració municipal.
1. Les associacions de Barcelona valoren positivament la tasca de
l’Ajuntament en la millora del procés de les subvencions, però n’hi ha
prou?
Els darrers anys hem de
valorar positivament l’esforç
que s’està fent des de
l’administració municipal per millorar els tràmits vinculats a les subvencions. A la
millora en la gestió on-line i l’ús d’eines digitals cal apuntar l’agilització dels tràmits o,
com ha succeït en la convocatòria 2015, avançant tot el procés com demanàvem a la
proposta 83 del 2n Congrés.
Malgrat tot, creiem que aquesta millora cal mantenir-la tot facilitant més, en un futur,
l’ús de la identificació digital, ampliació dels horaris de les oficines d’atenció al ciutadà, i
sobretot, facilitar més eines i informació per la reformulació de projectes en funció de
la quantitat atorgada.
També proposem ampliar el temps entre la publicació de la convocatòria i el termini
per a la presentació dels projectes.
2. Quin és el coneixement que té l’Ajuntament de Barcelona sobre la
realitat associativa?
Actualment l’Ajuntament de
Barcelona disposa de pocs
mecanismes per conèixer la
realitat associativa. Malgrat tot, eines com el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, els
Consells Sectorials de Participació, així com altres espais de interl·locució i treball han
de permetre adaptar de forma contínua la convocatòria de subvencions a la realitat
associativa. En aquest sentit, esperem que les dades que ha generat el mateix sector
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associatiu amb el projecte #PanoràmicBcn 1 , puguin servir per a millorar el
coneixement de la realitat associativa i aplicar aquest coneixement en el procés i
condicionants de les subvencions.

3. El model actual de subvencions s’adequa a la realitat associativa?
Al
2n
Congrés
d’Associacions
demanàvem impulsar
un “Nou model de
relació econòmica amb
l’administració” i, en concret, “Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les
concertacions a la realitat associativa”. Per això ens preguntem si el model actual
s’adequa a la realitat associativa, tenint en compte que:


Cada any canvien els “Àmbits” i els “Programes” subvencionables i
desconeixem les justificacions d’aquests canvis.



Anualment canvien el nombre de projectes per associació que es poden
presentar i en quins àmbits.



En les bases se citen les “finalitats” de les subvencions i aquestes poden ser
ampliables en la convocatòria, però malgrat tot en les darreres edicions no s’ha
ampliat.

Tant canvia la realitat associativa o són altres els criteris que promouen aquests canvis?
Per això proposem impulsar mecanismes de seguiment en els espais de participació
municipal que permetin fer seguiment i/o validació d’aquests criteris.

4. Cal prioritzar l’associacionisme arrelat al barri?
La nostra ciutat té un moviment associatiu molt arrelat al territori. És, en part, aquest
associacionisme, el que dóna vida als nostres barris. Malgrat tot, com hem pogut
observar en aquest estudi, en els darrers anys la tendència és la d’anar disminuint la
partida de subvencions al territori i augmentat les d’àmbit ciutat.
Proposem canviar aquesta tendència en els anys vinents per prioritzar l’arrelament
associatiu en cadascun dels districtes de la ciutat.

1

Més informació al web www.panoramicassociacions.cat
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5. Aprofundir en el model de Govern Obert serà una gran oportunitat!
La línia engegada per l’Ajuntament de Barcelona del Govern Obert (www.gobcn) és
una oportunitat per avançar en la transparència i les dades obertes. Per això proposem
ampliar les dades més enllà de la quantitat atorgada a cada entitat i poder accedir al
projecte presentat; la quantitat sol·licitada; tots els criteris de puntuació. Per això
proposem que caldria difondre la identificació de la composició de la puntuació de cada
projecte. Així l’associació podria valorar els punts de millora del seu projecte.
En aquest sentit caldria aprofundir en futurs informes, no només en la convocatòria i la
resolució, sinó també en el procés de justificació i així poder detectar possibles
problemàtiques. D’altra banda aquest coneixement ens pot permetre difondre aquells
projectes més reeixits (major puntuació), generant així una eina d’aprenentatge entre
associacions.

6. Les subvencions han de ser diferenciades per a organitzacions sense
ànim de lucre?
Malgrat que es dóna per suposat que les subvencions estan adreçades a les entitats
sense ànim de lucre, actualment hi ha àmbits i programes als quals es poden presentar
empreses i altres formes jurídiques, com ara cooperatives. Es dóna el cas que entre els
10 projectes amb major import subvencionat es troben 5 empreses, 4 associacions i 1
cooperativa, per bé que cal destacar que l’import major és destinat a dues empreses
(150.000 €), malgrat no tenir una puntuació molt elevada.
Des de les associacions de la ciutat apostem perquè la relació de l’administració amb
les empreses ha de ser amb altres mecanismes.

7. Subvencions de suport a les associacions o concertació d’activitats
d’interès públic, quin volem que sigui el model de futur?
Els diferents punts que formen part d’aquestes conclusions ens condueixen a plantejar
que l’actual model i procés de subvencions de l’Ajuntament prioritza la realització de
projectes, activitats i serveis i no el suport a les associacions de forma genèrica. Que
les empreses i associacions puguin concórrer en igualtat de condicions en algunes
línies, la variabilitat dels programes i línies de les subvencions o la necessitat de finançar
com a mínim el 50% amb recursos propis així ens ho indica.
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Observem doncs que a la pràctica l’Ajuntament obre una espècie de concurs per a
concertar activitats, les activitats que determina a través dels programes i criteris que
ell mateix indica i que varien en funció de les prioritats polítiques del moment. Per
tant, no esdevenen una eina efectiva de suport a les associacions, sinó només a aquelles
activitats que algunes associacions realitzen en els àmbits que el consistori prioritza,
generant perversions fins i tot en el sentit i objectius de les associacions per tal de
poder accedir-hi.
Les associacions de la ciutat hem de plantejar si aquest és el model que volem, si
realment enforteix el teixit associatiu i és beneficiós o pel contrari, el perverteix. Però
el debat no ha de ser només des del sector associatiu, sinó que també la ciutadania i
els poders públics han de participar també d’aquest debat, mirant de trobar nous
plantejaments que trenquin el clientelisme i la volatilitat d’objectius i que cerquin
l’estabilitat financera esdevenint així un nou model de relació entre l’administració
municipal i les associacions.
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Un nou model de fiscalitat per les
associacions
La publicació de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, que es va aprovar a finals
de novembre del 2014 implica que les associacions hauran de presentar la declaració
de l'impost de societats sense cap excepció l'any 2016, en relació a l'exercici
comptable 2015. Aquestes van en la línia oposada del que demanàvem al 2n Congrés.

La principal novetat introduïda per la nova norma és que s’eliminen els supòsits que
eximien d'aquesta presentació algunes entitats. Fins ara, les entitats parcialment
exemptes no estaven obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a
més, complien els requisits següents:




Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, tot i que ha
quedat reduït a 50.000 fruit del rebuig del mateix sector.
Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros
anuals.
Que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a
retenció.

Des de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya volem manifestar el nostre desacord
amb la Llei 27/2014 que ens tracta de forma anàloga amb una societat mercantil.
Com associacions, reiterem els nostre compromís vers l'absència total d'ànim de lucre,
la democràcia interna, la transparència econòmica, i la sostenibilitat de les associacions
tal com fa palès el decàleg del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona com a eina
de millora continua.
La desaparició d'aquests supòsits d'exempció, no contribueixen gens a la millora de la
gestió, més aviat al contrari fan cada cop més complexa la promoció del interès general
i més difícil la supervivència de les associacions que tan contribueixen a la veritable
riquesa i be comú de la nostra societat.
Per això fem una crida a les associacions i als poders públics per tal que:
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1. Defensin el manteniment dels supòsits d’exempció que existien fins al
moment que, com a mínim, no dificultaven el desenvolupament de la iniciativa
social.
2. Instem a què es desenvolupi un nou marc fiscal per a les associacions. La
llei actual pren en consideració la realització d'una activitat econòmica, en cap
moment no diferencia si l'entitat que la desenvolupa té fins no lucratius, com
és el nostre cas. Volem que aquest nou marc legal reconegui el valor de la
forma jurídica d'associació com eina de cohesió resilient i de saludable
autoorganització de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.
Reclamen un marc fiscal just que reconegui la utilitat pública del sector
associatiu
que
contingui
almenys:


Deduccions
en
l'IRPF en el cas de
persones físiques o de
l'Impost de Societats
en el cas de persones
jurídiques
per
les
aportacions
gratuïtes
que es facin per donar
suport a les activitats de
les
associacions i
fundacions



Bonificacions a la
contractació
de
personal per part
d'aquestes entitats.



Règim
fiscal
diferenciat per a les
entitats no lucratives
que, a més de reduir el
tipus impositiu, consideri exempts els ingressos obtinguts amb motiu de
les activitats econòmiques relacionades amb l'objecte social de
l'entitat i destinades a sufragar les seves activitats.
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Espais
El conflicte al voltant de l’ús de l’espai públic
Les associacions cada cop ens impliquem en la gestió de l’espai públic. Al llarg del 2014
volem destacar dos processos en aquest sentit. D’una banda la iniciativa de Fem
Rambla al barri del Poblenou. Un procés avalat pel veïnat i les entitats del barri. La
implicació i participació directa de la població en els processos de reforma urbana és
un element imprescindible de la ciutat democràtica. D’altra banda hi ha d’altres
experiències que estan sent reeixides com les “superilles” o el pla buits. Més enllà
d’aquest cas concret, al 2n Congrés de les Associacions de Barcelona vam acordar les
següents propostes que encara són vigents:

Aquestes propostes són plenament vàlides avui dia, i des del CAB i les associacions de
la ciutat esperem que es puguin materialitzar de forma concreta, tant en el procés
d’elaboració del Pla de Suport a les Associacions de Barcelona i en un futur Reglament
de Participació Ciutadana.
Reconèixer aquest rol de la ciutadania esdevé una gran oportunitat per avançar en la
qualitat democràtica de la nostra ciutat, que no podem deixar perdre si mantenim la
intenció de continuar definint nous models de governança que permetin una major
participació de la societat civil en la presa de decisions sobre tots els assumptes
d'interès públic.
D’altra
banda
volem
destacar
els
repetits
problemes
de
les
associacions en el districte
de Ciutat Vella per fer ús
de l’espai públic, ja que des
del districte exigeixen unes
taxes que impossibiliten, en
molts casos, la realització de moltes activitats. En aquest sentit des del CAB hem
treballat per canviar l'Ordenança Fiscal 3.10, incloent-hi les associacions de la ciutat en
l'Art. 4 com a perfil no subjecte a la taxa d'ocupació de l'espai públic, actualment en
aplicació al districte de Ciutat Vella.
Finalment hem seguit les modificacions que afecten l’ordenança de civisme. En aquest
sentit ens hem posicionat en contra de la proposta a la modificació de l’article 46.2 de
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la ordenança de civisme en la que es prohibeix el consum de begudes alcohòliques en els
espais públics quan puguin causar molèsties a les persones i quan es faci en envasos de vidre
o de llauna. Malgrat que la proposta de modificació preveia que les associacions i les
seves activitats de caràcter popular queden al marge, hem treballat per garantir que
aquesta modificació no sigui un entrebanc de futur per l’acció associativa.

La cessió de locals per associacions
La Mesura de Govern “Pla Locals” de novembre de 2012 dóna tret de sortida a una
nova línia d'actuació municipal que pretén posar a disposició de les entitats de la ciutat
el nombre més gran d'espais i locals en desús que són propietat de l'Administració per
a usos associatius.

En el seu redactat estableix com a objectiu "Definir els criteris de cessió" d'aquests
locals, qüestió que tanmateix no queda acomplerta sense desenvolupar les condicions
en què es produeix aquesta. Fruit d’això hem elaborat un acord amb la Direcció de
Patrimoni que regula de les condicions de cessió per les associacions de la ciutat.


Condicionament dels locals.
o En el cas que, atesa la legislació vigent en matèria de l’ús a què es destini
el local, calgui la realització d’obres d’habilitació d’aquest per a l’ús
previst, l’Ajuntament valorarà i, en el seu cas, si s’escau càrrec seu, la
realització de les dites obres.
o En el cas dels locals en brut, se cercaran fórmules per facilitar la inversió
per a obres que hagi de realitzar l’entitat per l'adequació de l'immoble a
partir d’aplicar el cànon mínim i ampliar els anys de concessió per
facilitar la seva amortització. Això serà sens perjudici d’altres actuacions
de l’ajuntament com ara aportar fons públics i, o acompanyar i
assessorar a l’entitat en la recerca de finançament.
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2. Cànon reduït

Malgrat que el cànon social és de 650€ anuals, s’estableix un cànon social reduït de
200€ anuals. Per poder aplicar s’hauran de complir les següents condicions:
 Acceptació per part de la Comissió del Pla de Locals que valorarà segons el
seu àmbit d’actuació i que siguin d’interès general.
 Presentació del pressupost anual de l’entitat.
 Queden excloses d'aquesta via les cessions per a locals en què de forma
principal es generi una activitat econòmica.
 Totes les cessions estan fonamentades amb l’interès general de l’activitat
que realitza l’entitat. En el cas de cànon reduït aquest hauria de ser més
justificada o reforçada.


3. Durada

L'estabilitat és un element indispensable per a l'activitat del teixit associatiu. La
seguretat sobre les qüestions materials –finançament, espai, recursos– permet
dissenyar planificacions estratègiques a uns anys vista i consolidar els projectes de les
entitats a partir de la seva possibilitat de continuïtat en el temps. Per això es proposen
terminis de concessió de 5 anys revisables anualment, sense limitació d'encadenament
de futures renovacions sempre i quan es compleixin les condicions acordades. En tot
cas, entenem que aquesta normativa ha d'aplicar-se de forma general en les noves
cessions i en futures revisions de les vigents actualment, sens perjudici d'aquells acords
bilaterals que s'hagin establert prèviament amb entitats i que millorin les condicions
aquí recollides.
En el cas en què, per les condicions legals de local, no es puguin aplicar els 5 anys, es
buscaran mesures perquè l’acord sigui el més estable possible.
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El suport a la patrimonialització
Com demanàvem al 2n Congrés cal donar eines a les associacions que ja tenen
patrimoni, per això donen suport a la línia de subvencions de l’Institut de Cultura de
Barcelona per a la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic destinades a
equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs pertanyents a espais
socioculturals de base
associativa sense afany
de lucre que s’ha
ampliat a entitats més
enllà dels Ateneus de la
ciutat.
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