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a) Presentació 

El present document recull el compromís de col·laboració i suport mutu entre el 

Govern de la Generalitat i la Taula del Tercer Sector Social per tal de facilitar, 

potenciar i mantenir les activitats que les entitats socials duen a terme a Catalunya en 

l’àmbit de l’atenció a les persones. 

El Govern vol fer explícit el reconeixement del paper de la Taula del Tercer Sector 

Social i del conjunt de les entitats del tercer sector social en la prestació de serveis 

socials i d’atenció a les persones, en una conjuntura com l’actual d’extrema dificultat, 

que ha provocat, fins i tot, l’existència de dificultats de tresoreria a la Generalitat que 

han afectat de manera excepcional les obligacions de pagament a entitats de diversos 

sectors (sanitari, educatiu i serveis socials), dificultats que el Govern confia que es 

puguin resoldre al més aviat possible. 

La Taula del Tercer Sector Social ha demostrat una predisposició i voluntat d’arribar a 

solucions que facilitin la tasca de les seves entitats, tot i les adversitats econòmiques i 

financeres a les quals Govern i proveïdors han de fer front en els darrers temps, que 

evidencien el compromís del tercer sector social pel servei a les persones i el 

manteniment de la cohesió social. 

El compromís expressat en el present document per part del Govern té un caràcter 

transversal i interdepertamental, implicant un treball conjunt de diversos departaments 

i agències del Govern per tal de facilitar les activitats de les entitats socials, i en 

aquells àmbits en què sigui possible, impulsar i potenciar el seu paper en la prestació 

de serveis socials i d’atenció a les persones. 

Els acords consensuats entre el Govern de la Generalitat i la Taula del Tercer Sector 

Social responen a la ferma voluntat d’arribar a solucions i demostren que és possible 

trobar una nova manera de relació entre l’Administració i les entitats socials, que faci 

front a les adversitats sorgides de la crisi per tal de mantenir el nostre model de 

benestar social, la protecció social i els drets socials de les persones més vulnerables 

de la nostra societat. 
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b) Introducció  

La llarga trajectòria històrica de moltes d’aquestes entitats al nostre país, fa que el 

tercer sector social a Catalunya compti amb un nivell associatiu i organitzatiu, així com 

un volum d’activitat, molt superior al de la resta d’entitats social d’àmbit estatal.  

L’experiència acumulada al llarg dels anys per les entitats del tercer sector en l’àmbit 

del compromís cívic i de la cohesió social va ser reconeguda per primera vegada a 

nivell institucional l’any 2003 amb l’elaboració del Llibre Blanc del Tercer Sector Social. 

Aquesta fita va ser possible gràcies a la col·laboració estreta i el treball conjunt entre el 

Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials, que durant un any van 

compartir experiències i coneixements per tal d’analitzar la situació del tercer sector, 

els reptes a què s’enfrontava i aportava un seguit de recomanacions. 

En paraules de l’aleshores conseller en cap, i actual president de la Generalitat, Artur 

Mas: “l’objectiu és consolidar un tercer sector autònom amb capacitat per a oferir 

serveis i assumir polítiques públiques” (9 de desembre de 2002, acte de presentació 

del Llibre Blanc del Tercer Sector). 

El Llibre Blanc defineix el tercer sector social com el conjunt d’organitzacions no 

lucratives (associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social, …) que treballen 

amb col·lectius com la infància, la joventut, la gent gran, les dones, els 

drogodependents, els immigrants, els reclusos, els disminuïts, els malalts crònics, ... 

Aquell mateix any 2003 es va crear la Taula del Tercer Sector Social, en un moment 

en què el sector estava format per 5.600 entitats, ocupava 52.000 persones i tenia 

prop de 100.000 voluntaris per atendre un milió de persones. 

Cinc anys més tard, es va presentar el Pla de Suport al Tercer Sector Social 2008-

2010, que tenia com a grans eixos estratègics: garantir l’estabilitat econòmica del 

tercer sector social, millorar la formació i la capacitació dels professionals de les 

entitats, i augmentar la participació de les entitats en els òrgans de participació de la 

Generalitat. 

La irrupció de la crisi financera i la caiguda de les finances públiques, entre altres 

factors, va dificultar l’aplicació del Pla i la consecució dels objectius marcats en el 

termini fixat. 

Actualment, la Taula està integrada per 31 agrupacions i federacions que representen 

prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, fundacions, cooperatives i 

empreses d’inserció en els àmbits d’atenció social als col·lectius més diversos, entre 
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altres: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats físics, 

psíquics i sensorials, drogodependents. 

Entre els objectius de la Taula es troba la representació dels interessos d’aquestes 

entitats, i el reconeixement i la visibilitat de les seves actuacions en defensa dels 

col·lectius més vulnerables davant la societat i les administracions públiques. 

Segons l’Anuari 2009 del Tercer Sector Social, a Catalunya existeixen 7.500 entitats, 

amb unes 100.000 persones contractades, que atenen a prop d’1.700.000 persones. 

Aquestes entitats, a més, compten amb el suport de 245.000 voluntaris i voluntàries 

que de manera desinteressada col·laboren amb les entitats.  

Les entitats del tercer sector Social treballen des de la proximitat i l’atenció a les 

persones i als seus problemes. Aquest coneixement directe de les problemàtiques 

socials ha aportat una experiència a les entitats en l’àmbit de la detecció i la 

identificació de noves necessitats socials, esdevenint uns agents clau en la prevenció i 

en la lluita contra l’exclusió social, la marginació i la pobresa. 

Malauradament, la crisi actual està afectant directament el funcionament de moltes 

entitats que travessen dificultats econòmiques que poden arribar a posar en perill els 

serveis i activitats que presten i, en conseqüència, el benestar de moltes persones 

vulnerables. 

El Govern de la Generalitat reconeix el paper cabdal que les entitats del tercer sector 

tenen en el nostre model de benestar, i la tasca de foment i protecció de la cohesió 

social, especialment en un moment com l’actual en què les persones amb risc 

d’exclusió social són més vulnerables com a conseqüència dels efectes que la crisi 

econòmica està tenint sobre l’ocupació i la caiguda dels ingressos, i en què això 

genera més pressió i més demanda sobre les entitats socials. 

En aquest sentit, el mateix president de la Generalitat, Artur Mas, referma el 

compromís que va adquirir l’any 2003 amb el tercer sector social i, per aquest motiu, 

s’ha compromès a impulsar i executar un conjunt d’actuacions que reforcin i facilitin el 

desenvolupament de l’activitat d’aquestes entitats amb una major sostenibilitat 

econòmica, una millor professionalització i capacitació tècnica, i un reconeixement 

ampli a la seva tasca per part de la societat. 

Aquest compromís de col·laboració i suport mutu entre el Govern de la Generalitat i les 

entitats socials, agrupades a la Taula del Tercer Sector Social, suposa l’acceptació per 

ambdues parts d’un conjunt d’actuacions i mesures destinades a enfortir el teixit 

d’entitats del tercer sector social i el servei que donen a la societat catalana. 
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El primer compromís que ambdues parts assumeixen és la necessària millora del propi 

sector per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats socials i a l’oferta pública i privada 

de serveis d’atenció a les persones. 

El Govern de la Generalitat es compromet, per la seva banda, a donar el suport 

necessari a la Taula del Tercer Sector per dur a terme aquesta millora, a fi i efecte de 

poder comptar amb un sector adaptat en contingut, capacitació i estructura a l’actual 

context nacional i internacional. 

Paral·lelament a aquest procés de millora del tercer sector social, el Govern de la 

Generalitat aplicarà en el marc de la legislatura actual un conjunt d’actuacions 

adreçades a tres grans objectius demandats per les pròpies entitats: millores en els 

mecanismes de finançament, mesures de formació, i mesures de simplificació 

administrativa dels processos relatius al seu àmbit d’actuació. 

Aquest compromís de col·laboració i suport mutu entre el Govern de la Generalitat i el 

tercer sector social pretén, entre altres objectius, garantir la fortalesa i independència 

de les entitats - a través de seguir progressant en l’eficiència dels seus recursos 

estructurals i garantint la viabilitat futura de les seves activitats -, optimitzar els canals 

de relació entre els departaments i les agències governamentals i les entitats, i 

impulsar la millora i enfortiment de les entitats del tercer sector social a través de la 

innovació, la formació, la internacionalització, la recerca, l’excel·lència i la qualitat dels 

seus serveis i activitats. 
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c) Un compromís de col·laboració adaptat al context i les necessitats 

actuals 

L’any 2011 el nou Govern de la Generalitat es va comprometre amb la Taula del 

Tercer Sector Social a treballar de manera conjunta per tal de poder trobar les vies 

possibles de col·laboració que permetessin assolir alguns dels objectius establerts al 

Pla de Suport tot i la situació de crisi econòmica i de caiguda d’ingressos públics.  

El president de la Generalitat, Artur Mas, va establir el compromís d’elaborar una llista 

de mesures que, emmarcades en la línia d’actuació de tot el Govern de fer més amb 

menys, permetés a les entitats socials d’enfortir-se per poder respondre millor a les 

creixents necessitats socials. 

Durant el primer semestre de 2012 s’han dut a terme reunions de treball entre els 

diferents departaments i agències del Govern de la Generalitat, coordinades pel 

Departament de la Presidència (a través de la Direcció General de Coordinació 

Interdepartamental) i la Taula del Tercer Sector Social.  

Al llarg d’aquestes reunions, s’ha pogut elaborar un acord de col·laboració per 

ambdues parts per tal d’aplicar 50 actuacions que, sense suposar un cost addicional 

als Pressupostos de la Generalitat, permetran contribuir a la millora en el funcionament 

ordinari de les entitats i en la realització de les seves funcions. 

El conjunt d’aquestes actuacions s’han agrupat en quatre àmbits principals:  

I. Mesures orientades a la millora de la suficiència econòmica 

II. Formació i assessorament al tercer sector  

III. Foment social i reconeixement del tercer sector 

IV. Simplificació i facilitació de la relació amb l’Administració 

Paral·lelament a aquestes actuacions, el Govern de la Generalitat ha assumit, a través 

dels canals institucionals de què disposi i de les forces polítiques i parlamentàries que 

li vulguin donar suport, defensar davant el Govern de l’Estat i davant el Congrés dels 

Diputats un conjunt de mesures reclamades per les entitats del tercer sector social. 

Per la seva banda, la Taula del Tercer Sector Social, conscient de la greu crisi 

econòmica que travessa el país, ha assumit un conjunt de compromisos propis, 

encapçalats per la necessària millora del sector, per tal d’enfortir-lo i adaptar-lo a la 

nova realitat econòmica i social.  
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d) Descripció dels compromisos adquirits pel Govern 

 

 

I. Mesures orientades a la millora de la suficiència econòmica 

Un dels principals reptes als quals s’enfronten les entitats socials és la seva 

vulnerabilitat financera, conseqüència en part d’una dependència excessiva del 

finançament públic. La caiguda dels ingressos públics i l’ajust en la despesa han 

repercutit directament en les finances de moltes entitats socials. Per tal de pal·liar 

aquesta situació, el Govern i la Taula del Tercer Sector han acordat un conjunt de 

mesures adreçades a enfortir la seva capacitat financera, permetre una major i 

millor planificació econòmica de les entitats, de les seves estructures i del seu 

funcionament, facilitar noves fonts de finançament, consolidar la relació del tercer 

sector amb l’Administració en l’àmbit de la contractació pública i cercar noves vies 

de col·laboració que suposin beneficis tangibles per a les entitats sense repercutir 

en un increment de despesa. En aquest sentit el Govern de la Generalitat, en el 

marc de les dificultats per les que travessa actualment la seva  tresoreria, inclourà 

entre les prioritats  els  pagaments corresponents als serveis i ajuts socials. 

Objectiu Millorar l’estabilitat en el finançament 

1 

Compromís del Govern per avançar, a partir de 2013, cap al procés de 

concertació de serveis socials per tal de contribuir a una millora en 

l’estabilitat de les finances de les entitats que presten serveis socials.  

En el marc d’aquest procés, l’ICASS es compromet a desenvolupar un 

pla per a la concertació progressiva de places de serveis per a 

discapacitats, per tal d’assolir en un termini de tres anys el 100% de les 

places via concert. 

2 

Compromís del Govern per substituir progressivament les 

convocatòries de subvencions pels procediments de subvencions 

pluriennals a través del procés de convocatòria pública oberta. 

3 

Creació d’un grup de treball entre el Departament d’Economia i 

Coneixement i el Departament de Benestar Social i Família per estudiar 

l’impuls d’un projecte de llei de concertació de serveis socials amb la 

participació de la Taula del Tercer Sector Social. 
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Objectiu Facilitar l’accés al finançament 

4 
Manteniment per part del Departament de Benestar Social i Família de 

les bestretes en les convocatòries al voltant del 80-90%. 

5 

Impuls el 2012 de les línies de crèdit ofertes per l’Institut Català de 

Finances a les quals les entitats del tercer sector social poden acollir-

se: Avals de circulant (Avalis i ICF), línies de capitalització, línia per a 

l’economia social i cooperativa i línia de finançament per a autònoms i 

comerços.  

6 

Impulsar la participació de les cooperatives i federacions de 

cooperatives pertanyents al tercer sector social en el fons d’avals 

cooperatius d’Avalis i de la Confederació de Cooperatives de 

Catalunya. 

7 

Identificació al llarg de l’any 2012, per part de l’Institut Català de 

Finances, de quines necessitats no queden cobertes amb la seva 

pròpia oferta i estudiar accions alternatives, com per exemple, en el cas 

de finançament de circulants es podria contactar per part de l’ICF amb 

entitats bancàries amb sensibilitat social per tal d’estudiar la seva oferta 

per al finançament de projectes socials. 

8 

Potenciar la participació de les entitats del tercer sector social en les 

convocatòries de subvencions per a la incorporació de socis en 

cooperatives i societats laborals de la Direcció General d’Economia 

Social i Cooperativa i Treball Autònom. 

9 

Potenciar la participació de les entitats del tercer sector social en les 

convocatòries de subvencions per a nous projectes empresarials de 

cooperació de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i 

Treball Autònom. 

10 

Afavorir la inversió de la Societat d’Inversió Cooperativa (SICOOP) en 

entitats del tercer sector social que encaixin a l’objectiu social de 

SICOOP. 

11 
Encàrrec al Departament de Benestar Social i Família d’elaborar al llarg 

de 2013 un mapa de les subvencions i ajuts oferts pels diferents 
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departaments, agències i organismes de la Generalitat de Catalunya 

susceptibles de ser sol·licitats per les entitats del tercer sector social. El 

Departament de la Presidència vetllarà per la correcta difusió i publicitat 

d’aquesta informació d’interès per a les entitats. 

12 

Encàrrec, al Departament d’Economia i Coneixement de la realització, 

durant el 2013, d’un estudi sobre la creació de deduccions en el tram 

autonòmic de l’IRPF i altres impostos propis a l’entorn de les entitats de 

caràcter social. 

Objectiu Facilitar l’accés del tercer sector social a la contractació pública 

13 

Actualització continuada de la Guia de clàusules socials a la 

Contractació Pública amb la participació del tercer sector social i 

disseny i determinació d’un sistema d’indicadors que permeti fer-ne el 

seguiment 

14 
Elaboració en els propers 6 mesos de plecs de prescripcions tècniques 

aplicables a determinats àmbits que fomentin la compra social. 

15 
Difusió durant el 2012 dels aspectes socials en la contractació pública a 

tots els òrgans de contractació de la Generalitat i el seu sector públic. 

16 

Foment de la contractació pública socialment responsable: tenir en 

compte aspectes de responsabilitat social a través de la introducció  de 

característiques d’índole social, en els criteris d’adjudicació, que puguin 

ser baremades o puntuades per determinar l’empresa adjudicatària. 

17 

Impulsar mesures dirigides a incloure l’impost sobre el valor afegit en el 

preu dels procediments de contractació pública quan hi intervinguin 

licitadors exempts de l’impost, en particular, entitats del tercer sector. 

18 
Impuls de les clàusules socials en la contractació privada, en el marc 

de la promoció de la responsabilitat social de les empreses. 

19 

Impulsar un espai de diàleg entre les entitats del tercer sector Social i 

les fundacions de les caixes d’estalvis per donar continuïtat a la seva 

obra social en col·laboració amb les entitats del tercer sector social. 

20 
Impulsar la inclusió, en els procediments de contractació, de condicions 

especials d’execució afavoridores de la igualtat d’oportunitats en 
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l’accés al mercat laboral i de la inserció sociolaboral de persones amb 

especials dificultats. 

21 

Realitzar un estudi al llarg de 2013 sobre la possibilitat de determinar 

diferents àmbits de caràcter objectiu i subjectiu de la contractació amb 

centres especials de treball i entitats d’inserció sociolaboral: valoració 

dels nivells de discapacitat del personal en la contractació pública. 

22 

Manteniment durant el període de l’Acord de les mesures en matèria de 

contractació pública que ja està realitzant el Govern en el cas de la 

previsió de reserva de contractes a Centres Especials de Treball, així 

com altres consideracions sobre la incorporació de clàusules socials en 

els plecs de clàusules administratives de les contractacions del sector 

públic. 

Objectiu Contribuir a la facilitació d’espais 

23 

Cessió, a través de dret preferent o rebaixa en el preu, d’aquells 

immobles propietats de l’Administració a les entitats socials que 

justifiquin l’interès públic de l’espai per dur a terme activitats socials, 

sempre que l’Administració no necessiti l’espai. El Departament 

d’Economia i Coneixement concretarà les condicions d’usos i 

determinarà el procediment de sol·licituds. 

24 

Difusió dels espais propietat dels departaments de la Generalitat que 

actualment es poden cedir per a usos socials (equipaments esportius, 

escoles, centres d’atenció primària, ...) Les condicions per a la cessió 

d’aquests espais dependrà de les clàusules i requeriments de cada 

centre, d’acord amb el Departament corresponent. 
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II. Mesures orientades a la formació i l’assessorament 

Paral·lelament a la consolidació d’un nou sistema de finançament per a les entitats del 

tercer sector social, en els darrers anys s’ha fet evident la necessitat d’una millora en 

la capacitat de gestió de les entitats, i per tant, també una millor capacitació dels seus 

professionals.  

La manca de recursos dificulta la inversió de les entitats en formació i coneixements 

tècnics per als seus professionals, que, a la vegada, repercuteix directament en les 

oportunitats de captació de noves vies de finançament, per exemple provinents del 

sector privat o de l’entorn europeu.  

Per altra banda, el context actual de crisi exigeix a les entitats un esforç considerable 

en l’àmbit de la gestió per afrontar la disminució de recursos públics destinats al 

finançament dels serveis socials i altres serveis d’atenció als col·lectius més 

vulnerables. 

Per aquest motiu, el Govern es compromet a través de diverses actuacions a facilitar 

l’ampliació de les capacitats formatives de les entitats així com la seva diversificació 

tant a nivell territorial, a través de la internacionalització, com a nivell de qualitat dels 

serveis, a través de cursos de formació en qualitat, innovació i recerca. 

Objectiu Promoure l’impuls a la internacionalització del sector 

25 

Compromís d’ACCIO i de la Direcció General d’Economia Social i 

Cooperativa i Treball Autònom per a la realització l’any 2013 d’una prova 

pilot amb entitats no inscrites ni al Registre Mercantil ni al Registre de la 

Direcció General de Cooperatives, per tal que puguin participar en el 

programa 360. 

26 
Assessorament i suport per part d’ACCIO a les propostes presentades per 

les entitats del tercer sector social en l’àmbit de la internacionalització. 

27 
Assessorament i suport per part d’ACCIO a la presentació de sol·licituds 

d’ajuts en els mateixos termes i condicions que les empreses mercantils. 

28 

Desenvolupament al llarg del període de l’Acord, amb el lideratge del 

Servei d’Ocupació de Catalunya i la participació dels diferents 

departaments de la Generalitat, d’un cicle de conferències i seminaris per 
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ajudar el tercer sector social en la seva professionalització i 

internacionalització mitjançant la formació i assessorament en gestió de 

subvencions, de recursos humans, de contactes, micromecenatges, ... 

29 

El Servei d’Ocupació  de Catalunya oferirà assistència tècnica i suport per a 

la presentació de projectes de les entitats del tercer sector social a les 

convocatòries europees. 

Objectiu Promoure la professionalització del sector i la millora de la qualitat 

30 

Elaboració durant el 2013 d’un mapa de cursos oferts pels diferents 

departaments i organismes de la Generalitat susceptibles de ser oferts a 

les entitats del tercer sector social. El Departament de la Presidència 

vetllarà per la correcta difusió i publicitat d’aquesta informació d’interès per 

a les entitats. 

31 

Desenvolupament, l’any 2013, d’un curs de formació de directius i de 

gestors de recursos humans del tercer sector social adreçat a les entitats 

socials. 
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III. Mesures orientades al foment social i el reconeixement del tercer sector 
social 

En altres països avançats del nostre entorn, les fonts de finançament privades són 

molt més freqüents i importants que en el nostre país, tot i la llarga tradició de 

filantropia i solidaritat de la nostra societat.  

Cal recuperar el paper predominant de la societat en el finançament de les obres 

socials, i que fou el que originàriament va donar empenta al sorgiment de les primeres 

entitats socials a casa nostra.  

Aquest suport, però, no serà possible sense el reconeixement per part de la societat 

del paper indispensable que duen a terme les entitats socials amb milers de persones, 

de diversos col·lectius, que tenen en comú la necessitat de rebre un servei d’atenció 

social, perquè en la gran majoria dels casos, sense aquesta atenció moltes persones, 

gran part d’elles infants i gent gran, es veurien arrossegades a viure en condicions de 

pobresa i d’exclusió social. 

El foment de l’activitat de les entitats del tercer sector ha de contribuir a una major 

conscienciació per part de tota la societat i, molt especialment, dels mitjans de 

comunicació i administracions públiques com a canalitzadors i difusors d’aquesta 

activitat a la resta de l’opinió pública. 

Els serveis que ofereixen les entitats del tercer sector social no són activitats 

alternatives ni alienes a la nostra societat, sinó que constitueixen un pilar fonamental 

del nostre model d’estat del benestar, i per aquest motiu, és responsabilitat de tots 

contribuir a la seva sostenibilitat.  

Objectiu Promoure el foment del voluntariat 

32 

Desenvolupament a partir del curs vinent per part del Departament 

d’Ensenyament d’un pla pilot per incloure el voluntariat dins la formació 

acadèmica a l’ESO. Un dels objectius és ajudar a la conscienciació social 

de la importància del voluntariat a més d’aportar un gran nombre d’alumnes 

que realitzaran activitats voluntàries en entitats del tercer sector social. 

33 

Intensificar la promoció i el reconeixement del voluntariat a les entitats del 

tercer sector social per mitjà d'una nova Llei del voluntariat que reguli, 

protegeixi i consolidi el model català d'associacionisme i voluntariat. 
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Objectiu Facilitar la relació entre el tercer sector social i el món empresarial 

34 

Donar suport i col·laboració per a la realització del II Market Place el 2013 

amb l’objectiu de propiciar un espai de trobada entre les entitats del tercer 

sector social i les empreses. 

35 

Canalitzar projectes cap a les organitzacions empresarials per tal de crear 

una cartera de projectes d’interès per al tercer sector social que puguin 

abordar empreses interessades a desenvolupar projectes de RSC. 

Objectiu Promoure el reconeixement del tercer sector social 

36 

Celebració d’una cimera anual entre les federacions d’entitats agrupades a 

la Taula del Tercer Sector Social i el president de la Generalitat per 

compartir i analitzar conjuntament les inquietuds i les problemàtiques del 

sector. 

37 

Presentació al llarg de l’any 2012 d’un projecte, conjuntament entre el 

tercer sector social i l’IDESCAT, a la convocatòria de la DG d’Indústria i 

Empresa de la CE per mesurar l’impacte econòmic de les entitats socials. 

38 
Donar suport, material i econòmic, a la celebració del IV Congrés de la 

Taula del Tercer Sector Social previst al novembre de 2013. 
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IV. Mesures orientades a la simplificació i facilitació de la relació amb 
l’Administració 

L’Administració pública ha de suposar una via de facilitació de les activitats de les 

entitats socials i no un obstacle que dificulti el seu desenvolupament.  

Per aquest motiu, l’Administració pública ha de procurar simplificar i reduir al màxim 

els tràmits i traves administratives que suposin un cost addicional en temps i diners per 

a les entitats del tercer sector, en tots aquells processos en què sigui possible. 

Un major diàleg entre l’Administració i les entitats del tercer sector repercutirà en un 

millor coneixement de les necessitats i realitats de les entitats i, en conseqüència, en 

una millora en la relació de col·laboració i coordinació entre les administracions i les 

entitats. 

Objectiu Simplificar les relacions i els tràmits amb l’Administració 

39 

Creació d’un grup de treball interdepartamental per tal de simplificar els 

procediments de sol·licitud, tramitació i justificació de les subvencions 

atorgades pels departaments de la Generalitat. La Taula del Tercer Sector 

Social en serà informada a través de la Comissió de Seguiment. 

40 

Compromís de crear un grup de treball interdepartamental per tal de 

simplificar i unificar els registres i els censos d’entitats del tercer sector 

social. La Taula del Tercer Sector Social en serà informada a través de la 

Comissió de Seguiment. 

41 

Compromís de crear un grup de treball interdepartamental per tal de revisar 

i simplificar els procediments d’ordenació i els de presentació de 

documentació acreditativa que afecten a les entitats del tercer sector social. 

La Taula del Tercer Sector Social en serà informada a través de la 

Comissió de Seguiment. 
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e) Defensa dels interessos del tercer sector social davant el Govern de 

l’Estat 

A banda d’aquestes actuacions concretes en els àmbits esmentats, el Govern ha 

adquirit un conjunt de compromisos per tal de defensar els interessos de les entitats 

del tercer sector social en aquells àmbits on no disposen de representació i 

interlocució directa, especialment, en l’àmbit de les relacions amb el Govern de l’Estat i 

en el Congrés dels Diputats. 

En concret, el Govern - a través dels grups que li vulguin donar suport parlamentari -  

s’ha compromès a les següents actuacions a nivell estatal: 

42 

Reforma de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en la contractació pública 

per poder resoldre les conseqüències de l’exempció en el cobrament de 

l’IVA que converteix les entitats en “consumidores finals” cosa que no 

permet recuperar els diners destinats a pagar l’IVA en cada compra.  

Això s’agreuja encara més en els concursos de serveis, atès que les 

empreses mercantils, que competeixen en preu amb les entitats del tercer 

sector social, sí que poden recuperar l’IVA suportat, mentre que les entitats 

del tercer sector l’han d’absorbir. 

43 
Compromís per aconseguir fer efectiu el traspàs del 0,7% de l’IRPF per a 

finalitats socials. 

44 

Sol·licitar a l’ICO l’articulació d’una línia d’actuació dirigida a facilitar crèdit 

per a capitalització i circulant a entitats socials afectades per la morositat i 

els impagaments de factures i subvencions de les administracions, en una 

direcció similar a com s’ha fet amb el programa de pagament de proveïdors 

de les administracions territorials. 

45 

Sol·licitar una reforma urgent de la Llei de mecenatge per facilitar l’arribada 

de finançament privat als projectes d’interès general gestionats per les 

entitats que treballen en l’àmbit del tercer sector. Aquesta reforma hauria 

d’incloure un augment significatiu dels actuals percentatges de les 

deduccions fiscals a les aportacions de persones i empreses, un suport clar 

a les microdonacions amb l’establiment d’un primer tram deduïble del 

100%, més incentius als compromisos pluriennals de finançament per part 

de les empreses. 
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46 

Adaptació de la Llei de subvencions a les especificitats de les entitats del 

tercer sector, orientant el control públic als resultats assolits i no al 

compliment formal i burocràtic de la normativa. 

 



18 
 

 

f) Compromisos per part de la Taula del Tercer Sector Social 

La crisi econòmica ha obligat el món empresarial a una transformació constant, i en 

molts casos, ha comportat un redimensionament d’alguns sectors, que han hagut 

d’adaptar les seves estructures als recursos existents i a les noves necessitats més 

immediates. El tercer sector social, malauradament, no és aliè a aquest fenomen, i el 

nou entorn econòmic està obligant moltes entitats a reestructurar-se per tal de poder 

fer front a les seves activitats en un nou marc econòmic i financer de reducció de 

recursos i de limitació al crèdit. 

Les mesures que el Govern s’ha compromès en aquest acord van en la línia de facilitar 

a les entitats socials una millor planificació i estabilitat pressupostària, una millor 

capacitació professional i tècnica, i una major representativitat i posicionament social, 

per tal de dotar les entitats d’un recolzament institucional que avali la seva activitat i 

contribueixi a la seva sostenibilitat. 

Aquest conjunt de mesures es complementen per part del tercer sector social, a través 

d’un seguit de compromisos encaminats a contribuir a la millora del sector, per tal 

d’adaptar-lo al nou context econòmic i social, per tal de garantir la qualitat dels seus 

serveis i activitats, i fer possible la seva viabilitat econòmica, estructural i funcional: 

47 

Impulsar un procés obert i participatiu per a la millora del tercer sector 

social amb l’objectiu d’adaptar-lo i adequar-lo al nou marc econòmic, 

garantir la seva sostenibilitat i viabilitat econòmica a llarg termini, i 

diversificar les seves activitats i serveis per tal de donar resposta a les 

noves demandes socials. 

48 

Crear un grup de treball per determinar i difondre un conjunt de bones 

pràctiques entre les entitats del tercer sector social amb l’objectiu de 

compartir experiències d’èxit en els àmbits de la gestió, la captació de fons, 

la recerca, la innovació i la internacionalització. 

49 

Elaborar un Pla de comunicació per tal que tots els seus associats puguin 

accedir a la informació relativa a les mesures de suport aplicades pel 

Govern de la Generalitat, així com a les actuacions d’informació pública 

relativa a la convocatòria de subvencions, cursos de formació, cessió 

d’equipaments, etc. 
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50 

Elaborar una proposta d’enfortiment del tercer sector social a través de la 

col·laboració entre entitats i el compartiment de sinergies i l’optimització de 

recursos humans i estructurals. 
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g) Termini d’aplicació de les actuacions i seguiment dels resultats 

d’acompliment 

El Govern es compromet a aplicar la totalitat dels compromisos adquirits al llarg de la 

vigent legislatura. 

Per tal de fer seguiment de l’aplicació de les mesures i el grau de compliment, així com 

el seguiment dels resultats i possibles variacions i/o modificacions, es crearà una 

Comissió de Seguiment integrada per representants de la Generalitat i de la Taula del 

Tercer Sector Social, que es reunirà trimestralment. 

Per part de la Generalitat, hi estaran representats de manera estable els departaments 

de la Presidència - a través de la Direcció General de Coordinació interdepartamental- 

de Benestar Social i Família, i d’Economia i Coneixement, i s’hi podran incorporar 

altres representants d’altres departaments i/o agències, en funció de l’ordre del dia.  

Per part de la Taula del Tercer Sector Social, hi estaran representats de manera 

estable la presidència, la direcció general, i un vocal de la Junta responsable del 

seguiment de l’acord.  

Podran ser convidats a les comissions que es considerin pertinents altres 

representants de les entitats del tercer sector social quan els membres de la comissió 

permanent així ho convinguin. 


