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Propostes de la FCVS als partits polítics 
Eleccions estatals 20.12.15 
 
La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) és la plataforma de 
referència del voluntariat social a Catalunya. És una xarxa dʼentitats 
sense ànim de lucre, que treballen pel foment, la promoció i el 
reconeixement del voluntariat social a Catalunya.  
 
El voluntariat social a Catalunya es troba vinculat a les entitats perquè 
elles són les coneixedores de les causes, les expertes en cohesió i la 
garantia de transformació ciutadana.  
 
La FCVS reclama que tots els partits polítics catalans que concorren a 
les eleccions generals del proper 20 de desembre, tinguin en compte 
en el seu programa polític les següents qüestions: 
 

 
Foment i suport del Tercer Sector 
 
1. Que es posicionin a favor de garantir el suport a les sentències 
successives del Tribunal Suprem a favor del model dʼIRPF que la 
Generalitat de Catalunya reclama poder executar. Alinear-se a favor del 
compliment de les sentències i a favor dʼaquest model, qüestionat de 
manera reiterada per diversos executius estatals. Com a posicionament 
de fons. 

 
2. Que, alhora, generin un clima de negociació amb el conjunt de 
partits presents a lʼhemicicle, també amb membres del nou executiu, i 
amb responsables del tercer sector espanyol, per a què les entitats 
socials de Catalunya no deixem de percebre el suport degut, segons 
model vigent de lʼIRPF, a favor de les persones ateses. 

 
3. Poder disposar dʼuna  Llei de mecenatge a favor del sector. 
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4. Garantir el finançament dels projectes de continuïtat de les entitats 
socials, evolucionant de les subvencions als concerts o contractes-
programa, de manera que es pugui planificar una acció a llarg termini i 
garantir una estabilitat laboral dels professionals. 
 
5. Promoure lʼocupabilitat del sector social i concretament la dels 
professionals orientats a la promoció i coordinació del voluntariat. 

 
 
 
Voluntariat i Associacionisme 

 
1. Que contribueixin a generar un model de territorialitat en què, lleis 
com ara la Llei de Voluntariat i Foment de lʼAssociacionisme, que 
suposen un mandat democràtic a lʼexecutiu català, puguin ser 
aplicables amb partides pressupostàries al respecte, i sense pressions 
recentralitzadores. 
 
2. Que vetllin per a què lleis estatals, com ara la Ley del Voluntariado, 
no representi una invasió de competències en matèria de voluntariat i 
associacionisme. 
 
3. Que ajudin el sector a sensibilitzar la ciutadania i lʼexecutiu 
espanyol, per a què les  actuacions del voluntariat sʼinsereixin  en 
programes dʼentitats, i no sota el comandament de governs, consistoris 
o empreses mercantils. Sense deixar de promoure iniciatives provinents 
de la RSE, o de programes de participació ciutadana dʼadministracions, 
quan enforteixen el sector. 

 
4. Que ajudin el sector a explicar a empreses i administracions, que 
cal distingir entre el desplegament dʼ una RSE, la promoció de la 
participació ciutadana, o les campanyes de  solidaritat, de lʼenfortiment 
associatiu, com a matriu natural del voluntariat. 
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5. Que es facin ressò de la confusió interessada que consisteix a fer 
ús del mot Voluntariat en campanyes polítiques o de sensibilització 
institucional o de govern, de manera indiscriminada. Darrera cada 
confusió,  es perden recursos públics que es podrien destinar al foment 
de lʼassociacionisme i el voluntariat. 
 
6. Garantir que les entitats supraautonòmiques o estatals, quan actuen 
a Catalunya, es cenyeixin a la Llei catalana. I dibuixar nítidament què 
passa amb les actuacions de voluntariat de les entitats catalanes quan 
participen en programes supraautonòmics o de caràcter estatal. 

 
 


