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La Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, ha 
iniciat l’organització d’un procés participatiu per a la consulta prèvia 
a la ciutadania sobre l’oportunitat de l’elaboració d’una nova llei 
de participació ciutadana que incloga garanties per a la ciutadania 
i estratègies per al foment de l’associacionisme� L’objectiu general 
d’aquest procés és reflexionar i debatre sobre la manera d’enfocar els 
punts centrals de la futura llei, propiciant amb això la generació d’espais 
de reflexió que incloga tots els àmbits socials.

El present document és el punt de partida d’aqueixa reflexió conjunta 
que tindrà lloc en els diferents grups de treball organitzats per a 
l’elaboració d’una nova Llei de Participació Ciutadana, tenint per objectiu 
facilitar la lectura dels documents de referència penjats en la plataforma 
gvaparticipa.gva.es�

Para su elaboración, se ha partido tanto de la legislación vigente como 
del trabajo realizado en procesos previos de consulta:

• Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern 
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana�

• Memòria i Avaluació Final dels Jornades de debat i reflexió de la Llei 
de participació ciutadana i suport a l’associacionisme, celebrades els 
dies 29 i 30 de juny i 7 de juliol de 2017�

Introducció

En el marc dels acords del Seminari de Govern-Hivern 2021 (Moraira), la 
Direcció General de Participació Ciutadana, ha considerat necessari proposar 
l’inici de elaboració d’una llei de participació ciutadana que responga 
a la necessitat de regular els drets de la ciutadania sobre la possibilitat 
d’incidir en la presa de decisions i en les polítiques públiques en el territori 
de la Comunitat a través de la participació ciutadana. Resulta així necessari 
generar un procés de reflexió i debat previ amb totes les i els agents implicats 
per a aconseguir un espai de coneixement col·lectiu.

https://gvaparticipa.gva.es
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En funció dels eixos temàtics projectats per la Direcció general de 
Participació per al desenvolupament de la Llei, s’han seleccionat els 
continguts de cada document que tenien relació amb determinat 
eix, per a facilitar la lectura i estudi previ de les entitats i persones que 
assistiran a les sessions dels grups de treball (GT) de cada eix.

EIX 1: La participació de les persones valencianes residents en 
l’exterior de la Comunitat Valenciana.

EIX 2: Compromisos i garanties de la Generalitat en la participació 
de la ciutadania en els assumptes públics.

EIX 3: La participació en l’Educació reglada i la no reglada.

EIX 4: Foment i promoció de l’associacionisme.

EIX 5: Funcions del Consell de Participació Ciutadana.

Es faciliten a continuació els enllaços directes dels documents de partida, 
inclòs l’Esborrany de l’avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Govern 
Obert de la Comunitat Valenciana (7-06-2019), que es troben accessibles 
en gvaparticipa.gva.es�

DOCUMENTS DE PARTIDA

• Ley 2/2015 de 2 de Abril de  de Generalitat de Bon Govern, 
Transparencia i Participació Ciutadana de la CV

• Conclusions jornada de reflexió 2017

• Esborrany de l’avantprojecte

Si bien el punto de partida de los grupos de trabajo sobre los ejes propuestos 
reside en la documentación presentada, el objetivo de este proceso 
colaborativo es la reflexión conjunta sobre aquellas necesidades que 
deben ser cubiertas por la futura propuesta normativa. No se trata tanto de 
enmendar el articulado sino de generar propuestas que den respuesta a las 
necesidades detectadas en cada uno de los grupos.

https://gvaparticipa.gva.es
https://gvaparticipa.gva.es/system/documents/attachments/000/000/379/original/42c60922ac8a9eb0fc90fa8c1737cd4ff9208c4f.pdf
https://gvaparticipa.gva.es/system/documents/attachments/000/000/379/original/42c60922ac8a9eb0fc90fa8c1737cd4ff9208c4f.pdf
https://gvaparticipa.gva.es/system/documents/attachments/000/000/374/original/9f1fec0378e7bcfd98f196886ecfaa369649f0fb.pdf
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Portal de Participació Ciutadana

Compromisos y garanties per a 
la participació ciutadana

Òrgans de participació

Noves fòtmules de foment 
de l’associacionisme

Mecanismes de participació

Formació en participació

Escola d’associacionisme

Nou Consell de Participació Ciutadana 
de la Comunitat Valenciana

Participació ciutadana en l’educació: 
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Participació de la ciutadania 
valenciana resident en l’exterior 

de la Comunitat



6Document de treball

Eixos o àrees temàtiques de la llei de participació ciutadana

Llei de
PARTICIPACIÓ

EIX 1: La participació de les persones 
valencianes residents en l’exterior de la 
Comunitat Valenciana
Llei 2/2015 de 2 d’Abril de de Generalitat de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana de la CV

Article 51. Participació de la ciutadania valenciana en l’exterior

La Generalitat, a l’efecte d’aquesta llei, adoptarà les mesures necessàries per a 
fomentar i facilitar la participació efectiva dels ciutadans i ciutadanes valencians 
residents en l’exterior, en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits que 
els residents en la Comunitat Valenciana. A l’efecte de l’apartat anterior, s’entén per 
ciutadans i ciutadanes valencians en l’exterior, els ciutadans i ciutadanes espanyols 
que hagen tingut el seu últim veïnatge administratiu en la Comunitat Valenciana�

Article 52. Centres valencians en l’exterior

1� La Generalitat donarà suport al moviment associatiu dels ciutadans i ciutadanes 
valencians en l’exterior, fomentant la creació de centres valencians en l’exterior 
(CEVEX), que tindran com a objectiu prioritari el manteniment dels vincles 
sentimentals, afectius, socials i culturals amb el poble valencià, així com el foment 
del coneixement de la seua història, el seu idioma i la seua cultura.

2� A l’efecte d’aquesta llei, tindrà la consideració de centre valencià en l’exterior 
qualsevol associació legalment reconeguda, sense ànim de lucre i amb 
personalitat jurídica pròpia d’acord amb les normes vigents en el territori en el 
qual estiga situada, constituïda per una comunitat de valencians o valencianes 
assentada fora de la Comunitat Valenciana, que siga reconeguda com a tal per 
l’òrgan competent.

3� A l’efecte de defensar i integrar els seus interessos i de facilitar el compliment 
conjunt i coordinat dels seus fins, els centres valencians en l’exterior reconeguts, 
podran constituir-se en federacions i confederacions�

4� Els centres valencians en l’exterior, com a instruments de participació en la vida 
social, cultural i política de la Comunitat Valenciana, seran considerats com a 
entitats ciutadanes amb els drets que estableix aquesta llei.

5� Reglamentàriament es desenvoluparà el procediment i la competència de 
reconeixement d’aquests centres i les seues federacions o confederacions.

Article 53. Consell de Centres Valencians en l’Exterior

1� El Consell de Centres Valencians en l’Exterior exercirà les funcions consultives i 
d’assessorament a l’Administració de la Generalitat en relació amb els assumptes 
que afecten els drets i interessos de les comunitats de valencians en l’exterior.

2� El règim, adscripció, composició i funcionament del Consell de Centres Valencians 
en l’Exterior es determinarà reglamentàriament.
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EIX 2: Compromisos i garanties de la 
Generalitat en la participació de la 
ciutadania en els assumptes públics
Llei 2/2015 de 2 d’Abril de de Generalitat de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana de la CV

Article 43. Foment i impuls de la participació ciutadana

La Generalitat fomentarà la participació ciutadana, de manera individual o col·lectiva, 
en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.

Així mateix impulsarà l’enfortiment del teixit associatiu, la implicació ciutadana en la

formulació i avaluació de les polítiques públiques, així com la generació de cultura i 
hàbits participatius entre la ciutadania�

A fi de fomentar la cultura i pràctica de la participació ciutadana:

1� La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de participació 
ciutadana, fomentarà la creació d’entitats ciutadanes, donant-los el degut suport 
en el compliment efectiu dels fins de la present llei. A aquest efecte, es promouran 
espais de comunicació, treball i trobada entre les entitats ciutadanes, amb la 
finalitat d’aprofundir i actualitzar en els diferents aspectes relatius a la participació 
ciutadana�

2� La Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, i de conformitat amb 
les disponibilitats pressupostàries, podrà donar suport al desenvolupament 
d’activitats per part de les entitats ciutadanes que promoguen la participació 
ciutadana en l’àmbit institucional de la Generalitat, o que servisquen per a 
fomentar una consciència cívica de participació respecte de l’actuació de les 
institucions públiques�

Article 44. Mesures per a la participació ciutadana

1� Sense perjudici dels drets, legalment previstos, de ciutadans i entitats en la seua 
relació amb l’administració, es reconeixen, a més, els següents drets específics en 
l’àmbit de la participació ciutadana:

a) A la informació i l’assessorament sobre els diferents instruments de participació 
ciutadana�

b) A participar de manera real i efectiva en l’elaboració, modificació i revisió de 
avantprojectes de llei, així com en les normes, plans, programes, procediments i 
altres instruments de planificació.

c) Al fet que es faça públic el resultat definitiu del procediment en el qual ha 
participat i s’informe de les raons que sustenten les decisions adoptades i, 
especialment, la informació relativa al procés de participació pública�

2� Reglamentàriament s’establiran mecanismes per a fomentar i articular la 
participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat�”
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Article 44 bis. Compensació de despeses per participació ciutadana

1� Es reconeix el dret a la compensació de costos degudament acreditats en els quals 
s’haguera pogut incórrer en ocasió de l’exercici del dret a la participació ciutadana.

2� El reconeixement de la compensació requerirà del compliment de les següents 
condicions:

a) L’exercici del dret haurà de dur-se a terme en procediments de caràcter 
administratiu en qualsevol dels àmbits d’activitat de la Generalitat Valenciana 
en les quals la participació siga de caràcter voluntari i vinga definida en una 
norma de rang legal�

b) Estaran legitimats per a la sol·licitud de compensació les persones jurídiques 
sense ànim de lucre que tinguen entre els fins acreditats en els seus estatuts la 
defensa d’interessos generals de caràcter social, econòmic, cultural o ambiental 
que estigueren constituïdes legalment i vengen exercint de manera activa les 
activitats necessàries per a aconseguir els fins previstos en els seus estatuts en 
l’àmbit afectat per l’actuació administrativa�

c) Que la participació en el procediment o actuació administrativa haja sigut 
determinant en la modificació del resultat del procediment en el qual 
s’inserisca la participació, hagueren sigut estimades totalment o no les seues 
al·legacions o suggeriments�

3� L’escrit de sol·licitud, juntament amb la documentació justificativa de les despeses 
realitzades, podrà presentar-se en el termini màxim de dos mesos, comptat a 
partir de l’endemà de la publicació oficial de la disposició, instrument o acte 
administratiu objecte del procés participatiu�

4� La quantia de la compensació concedida s’adequarà a les despeses degudament 
acreditats i no podrà superar en cap cas els 500 euros�

5� El reconeixement del dret a la compensació de despeses comportarà l’obligació 
de rendir comptes públicament amb total transparència del total de despeses 
realitzades amb motiu de la participació ciutadana�

6� La interposició de qualsevol mena de queixa, reclamació o recurs administratiu no 
constituirà exercici de dret de participació a l’efecte de la present llei.

Article 45. Mitjans d’informació per a la participació ciutadana

L’Administració de la Generalitat i el seu sector públic desenvoluparan, entre 
altres, els mitjans telemàtics adequats i accessibles per a informar la ciutadania 
de les iniciatives d’actuacions públiques i dels resultats de la gestió, potenciant 
la implementació progressiva de processos de participació ciutadana a través de 
mitjans electrònics.

Article 46. Instruments de participació ciutadana 

1� Els instruments de participació i col·laboració ciutadanes són els mecanismes 
utilitzats per la Generalitat per a fer efectiva la participació i col·laboració de tots 
els ciutadans i ciutadanes, sense discriminació, en els assumptes públics�

2� La participació i col·laboració ciutadanes es podran fer efectives per mitjà de 
qualsevol mecanisme que servisca per a afavorir la implicació de la ciutadania en 
els assumptes públics i, especialment, per mitjà de l’ús de les noves tecnologies�
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A aquest efecte, la Generalitat:

a) Promourà el diàleg electrònic amb els ciutadans i les ciutadanes i participarà 
en les xarxes socials i altres instruments de comunicació social en internet.

b) Promourà l’accés a les eines, coneixements i recursos tecnològics necessaris 
per al desenvolupament d’aquest enfocament�

c) Escoltarà proactivament, tant pels canals electrònics com telefònics, les 
opinions dels ciutadans i les ciutadanes, respondrà a les seues peticions amb 
celeritat i eficàcia i valorarà les seues opinions en la presa de decisions. A aquest 
efecte, es podrà promoure sobre determinades activitats públiques, quan així 
es considere oportú, la realització d’enquestes�

d) Promourà la comunicació i la interacció amb la ciutadania a través de 
dispositius de telecomunicacions mòbils, i impulsarà la utilització en les seues 
relacions amb l’administració�

3� En els processos participatius que es realitzen a través de mitjans tecnològics, amb 
la finalitat de comprovar la identitat de les persones que participen, així com els 
diferents requisits d’edat, veïnatge administratiu o qualsevol altre que es dispose 
en les disposicions normatives, la ciutadania prestarà la seua autorització expressa 
a la Generalitat per a la verificació de les dades requerides.

4� En les iniciatives de participació i col·laboració ciutadana que afecten els drets de 
grups amb especial protecció, es triarà l’instrument de participació que resulte 
més adequat per a cadascun d’ells, i es posarà a la seua disposició la informació de 
suport en format accessible�”

Article 46 bis. Òrgans de participació ciutadana

1� La Generalitat i el seu sector públic promouran la participació de la ciutadania a 
través dels òrgans de participació ciutadana, que són els fòrums creats per a la 
consulta o cogestió de polítiques públiques. En la seua creació garantiran una 
presència mínima del 40% de dones, així com una representació de la ciutadania 
no inferior a un 60% de la composició total de l’òrgan en qüestió. L’elecció de les 
persones representants es realitzarà mitjançant sistemes d’elecció democràtics i 
transparents�

2� Es crearà un registre electrònic d’òrgans de participació ciutadana, gestionat per 
la direcció general competent en matèria de participació ciutadana� El registre 
d’òrgans de participació es desenvoluparà reglamentàriament.”

Article 47. Participació ciutadana en l’elaboració de normes, plans, procediments 
i altres instruments de planificació

Sense perjudici del tràmit d’audiència i informació pública previst en la legislació, la

Administració de la Generalitat i el seu sector públic podrà sotmetre, simultània o 
consecutivament a aquell, a consulta pública les normes, plans, procediments, 
instruments de planificació o polítiques públiques rellevants, d’acord amb el següent 
procediment:

1� Els òrgans administratius o entitats competents que consideren oportú obrir 
un procés de participació pública, publicaran en el Portal de Transparència el 
projecte de norma, pla, procediment o instrument administratiu, al costat de la 
documentació complementària necessària per a la seua comprensió i valoració�
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2� S’informarà sobre els terminis i mecanismes de participació que seran 
preferentment electrònics, així com sobre l’estat de tramitació del projecte.

3� La participació en aquest procés de consulta no conferirà als participants la 
condició d’interessats prevista en la legislació sectorial o sobre procediment 
administratiu�

4� A través del mateix portal l’òrgan o entitat impulsor del procés informarà sobre el 
resultat mitjançant una valoració global�

Article 48. Propostes ciutadanes d’iniciatives normatives

1� Els ciutadans legitimats per a promoure la iniciativa legislativa popular d’acord 
amb el que es preveu en la Llei 5/1993, de 27 de desembre, Reguladora de la 
Iniciativa Legislativa Popular de la Comunitat Valenciana, tenen dret a presentar a 
l’Administració de la Generalitat iniciatives de regulació normativa o de millora de 
la seua qualitat�

2� Les propostes hauran de correspondre íntegrament a competències exercides 
per la Generalitat, i no podran referir-se a les matèries excloses de la iniciativa 
legislativa popular�

3� La proposta serà dirigida a l’òrgan competent per raó de la matèria, que avaluarà 
la proposta pel que fa a la seua legalitat, oportunitat, cost i efectes, i adoptarà una 
resolució motivada en el termini de tres mesos�

4� En cas de superar-se aquest termini, la proposta s’entendrà desestimada�

5� Els requisits d’aquestes propostes i el procediment de tramitació s’establiran

6� reglamentàriament, i hauran de comptar amb l’aval de, com a mínim, 20.000 
signatures degudament acreditades�”

Article 49. El Consell de Participació Ciutadana

1� El Consell de Participació Ciutadana, òrgan consultiu de l’Administració de la 
Generalitat, és un fòrum de consulta adscrit a la conselleria competent en matèria 
de participació ciutadana�

2� Té com a finalitat impulsar l’acostament de l’administració de La Generalitat a la 
societat civil i a la ciutadania facilitant la seua comunicació�

3� Reglamentàriament s’establirà la seua organització i règim de funcionament�

4� La condició de membre d’aquest Consell no exigirà dedicació exclusiva ni donarà 
dret a remuneració�”

Article 50. Altres formes de participació corporativa

1� El Consell fomentarà la integració dels principis de participació i responsabilitat 
social en els àmbits de l’empresa, dels professionals i dels emprenedors�

2� Reglamentàriament el Consell podrà establir mecanismes de participació activa, 
reconeixement o distinció d’accions o bones pràctiques en aquest àmbit.



11Document de treball

Eixos o àrees temàtiques de la llei de participació ciutadana

Llei de
PARTICIPACIÓ

Conclusions Jornades de debat i reflexió de la Llei de participació ciutadana i 
suport a l’associacionisme 2017

Destacar la rellevància que han donat els participants a la importància en la qual ha 
d’incidir aquesta nova llei per a regular i emparar dins d’un marc legal clar i efectiu 
aquells processos de participació que es donen dins dels àmbits d’actuació local, 
sobretot en com ha de participar el teixit associatiu en la presa de decisions dels 
ajuntaments així com a definir com ha de ser el model a establir perquè la ciutadania 
puga implicar-se i participar en els assumptes públics�

L’obertura de nous canals comunicatius entre l’administració i la ciutadania a partir 
de l’articulació i implementació de nova eines interactives, processos i mecanismes 
participatius globals amb l’objectiu de crear vies estables i espais de continuïtat que 
facen i garantisquen una participació ciutadana normalitzada i generalitzada per a 
deixar de ser una cosa puntual o anecdòtica.

Per a l’obertura d’aqueixos canals es transmet la necessitat d’una modernització de 
les formes i mecanismes de participació de la ciutadania i la implantació de processos 
més àgils, simplificats, efectius i de fàcil aplicació. El nou text de la futura llei hauria 
de caracteritzar-se per la seua dinamisme i flexibilitat ajustant-se i adaptant-se als 
nous temps i a els canvis continus que es produeixen en la societat.

D’aquesta manera s’ha d’aconseguir donar una veu real no sols a les associacions, 
sinó a la ciutadania en general� Una veu que no es reduïsca solament a una mera 
funció de consulta i assessorament sinó que tinga el objectiu de fer copartícip a la 
població de la presa de decisions i la  gestió dels recursos públics�

Un marc legal que, al mateix temps, modernitze i simplifique la participació i el 
treball conjunt realitzat entre l’administració local i els consells veïnals, associacions i 
ciutadania agilitant la posada en marxa de les decisions preses.

Creació d’un marc de referència que facilite la creació d’un model normatiu bàsic 
de participació de la ciutadania en l’àmbit local� Un desenvolupament legislatiu que 
avale els nous processos de participació ciutadana oberts garantint una seguretat 
jurídica més concreta i específica.

Importància d’una regularització de la participació ciutadana donant prioritat al 
foment dels processos des de l’àmbit municipal�

Caldria implementar programes formatius, no sols per a la ciutadania sinó també per 
a l’administració, i els equips tècnics i polítics que la componen.

La participació ha d’assegurar la mirada inclusiva (diversitat funcional, gènere, social 
i econòmica).
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Major voluntat política. Es va fer incidència també en què no sols és convenient una 
nova llei sinó també una major voluntat política a l’hora que la participació tinga més 
o menys èxit. És necessari establir més partides pressupostàries, més mecanismes de 
monitoratge i seguiment de els processos de participació, per a enfortir el compromís 
polític amb els processos.

Agilitació i major dinamització dels processos participatius. Seguint aquesta idea es 
va parlar de la importància que la nova regulació tinga en compte la integració en la 
participació dels grups no formals. Hi ha molts grups que treballen qüestions de gran 
valor social i comunitari, però que tenint en compte el panorama polític anterior, 
preferien no registrar-se en el sistema. Alguna de les intervencions anava més lluny 
i comentava la necessitat que es puga establir mecanismes que faciliten l’elaboració 
d’auto-reglaments de funcionament per part de la ciutadania, per a avançar cap a un 
major apoderament ciutadà, implementant al mateix temps metodologies àgils que 
faciliten la participació�
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EIX 3: La participació en l’educació reglada i 
la no reglada
Conclusions Jornades de debat i reflexió de la Llei de participació ciutadana i 
suport a l’associacionisme 2017

No hem de deixar de destacar també que l’educació per a la participació ha sigut la 
segona qüestió més triada, i com veurem més endavant en el resum de les qüestions 
més abordades durant les jornades, una de les majors preocupacions i demandes de 
tots els agents socials que han participat�

Una altra inquietud important és la necessitat existent de més cultura participativa 
entre la població� Es veu prioritari que la llei fomente la sensibilització i conscienciació 
entre la ciutadania de la importància de la seua participació activa en les decisions 
que han de ser preses en els assumptes públics� S’espera que aquesta llei regule la 
necessitat d’obrir línies de actuació en el foment de l’educació participativa amb 
l’objectiu de dinamitzar i empoderar als ciutadans, sobretot a la població més jove, 
per a crear una societat més implicada en aqueix sentit al mateix temps que es ajuda 
a renovar generacionalment el teixit associatiu.

Fomentar processos i línies d’actuació que òbriguen i fomenten la participació 
ciutadana col·lectiva fora de l’àmbit associatiu creant i generant un nou teixit social 
menys institucionalitzat però més flexible i dinàmic, mobilitzant la ciutadania cap a 
una presa de consciència col·lectiva�

La importància del foment dels valors en la participació ciutadana. Altra de les 
reflexions que va estar més presents és la manca de valors existent en la participació 
política. Posant un contraexemple a la falta de participació en valors es va parlar 
del moviment feminista. A partir d’aquesta aportació es va emfatitzar la necessitat 
d’educar a la societat en valors com: la solidaritat, la igualtat, fraternitat, etc� Per a 
alguns dels assistents la participació ha de basar-se sobretot en els valors que la 
mouen i no tant en els mitjans tecnològics, fent incidència en aqueixa supeditació de 
la participació a les necessitats reals de la ciutadania�

Es va parlar de la Càtedra de Govern Obert de la UPV, com una plataforma per a 
generar consciència, capacitació, i facilitar condicions per a noves maneres de fer 
política.

Es va incidir de nou a potenciar la cultura participativa entre els xiquets i joves, 
per exemple a través de xarxes com a «Ciutats Educadores» o «Xarxa de Ciutats 
d’Infància», que són ciutats o municipis que potencien la conformació de «consells de 
xiquets», perquè els xiquets i xiquetes puguen participar decidint el poble que volen.
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Cal potenciar la participació de la població jove dins de els espais institucionals� 
Figures professionals de la participació en àmbits educatius, per a potenciar la 
cultura de la participació entre els més joves�

Educació i cultura participativa. Novament, l’educació és un dels eixos més rellevants 
de la trobada com ha passat en la resta de jornades� Es parla de l’educació com una 
eina essencial per a potenciar una participació de qualitat, i que arribe també fins 
a l’estructura del funcionariat� En aquest sentit es proposa un foment d’una major 
cultura de la participació, per a fer front a les actituds individuals reaccionàries dins 
de les administracions (com pot ser la implementació d’un projecte depenga de 
l’actitud positiva o no del personal tècnic?)� Es veu fonamental una potenciació de les 
relacions d’horitzontalitat a partir de una major formació en mecanismes de treball 
intersectorial, que arribe tant a equips tècnics, polítics i també a la ciutadania (el 
saber experiencial de la ciutadania és tan important com els dels equips tècnics, etc.). 
De nou es parla de la falta de cultura de participació, especialment en la gent gran i 
en la gent jove�
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EIX 4: Foment i promoció de 
l’associacionisme
Llei 2/2015 de 2 d’Abril de de Generalitat de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana de la CV

A fi de fomentar la cultura i pràctica de la participació ciutadana:

1� La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de participació 
ciutadana, fomentarà la creació d’entitats ciutadanes, donant-los el degut suport 
en el compliment efectiu dels fins de la present llei. A aquest efecte, es promouran 
espais de comunicació, treball i trobada entre les entitats ciutadanes, amb la 
finalitat d’aprofundir i actualitzar en els diferents aspectes relatius a la participació 
ciutadana�

2� La Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, i de conformitat amb 
les disponibilitats pressupostàries, podrà donar suport al desenvolupament 
d’activitats per part de les entitats ciutadanes que promoguen la participació 
ciutadana en l’àmbit institucional de la Generalitat, o que servisquen per a 
fomentar una consciència cívica de participació respecte de l’actuació de les 
institucions públiques�

Conclusions Jornades de debat i reflexió de la Llei de participació ciutadana i 
suport a l’associacionisme 2017

Respecte a les qüestions prioritàries a regular, segons tots els enquestats, el

suport a l’associacionisme ha sigut àmpliament l’opció més triada atés que

el perfil majoritari dels quals han realitzat el qüestionari provenia del teixit

associatiu�

Un major suport institucional de l’administració al món associatiu donant-li major 
visibilitat i un reconeixement al treball que realitzen diàriament en la societat 
amb l’objectiu d’impulsar realment l’associacionisme i el seu paper essencial en la 
dinamització activa de la participació ciutadana�

Que el paper de les associacions en la gestió participativa del govern en el àmbit 
autonòmic i local siga més actiu, vinculant i real, ja que aquestes actuen com a 
intermediaris i interlocutors entre la ciutadania i les administracions públiques i 
locals donant a conéixer les seues necessitats socials.

Foment d’una major implicació i treball d’inclusivitat social amb les associacions que 
treballen amb els sectors més desfavorits, vulnerables i en riscos d’exclusió social.
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Major utilització de les noves tecnologies com a eina que facilite la participació 
ciutadana en la presa de decisions conjunta, que agilite els tràmits burocràtics i 
que garantisca una major eficàcia de control, registre de les associacions i de la 
documentació presentada�

La llei ha de garantir la transparència i potenciar una democràcia real i un major 
pluralisme evitant en tot moment el seu ús partidista o clientelista�

Agilitar la modernització de l’administració amb els objectius d’actualitzar el registre 
d’associacions en l’àmbit autonòmic i local i ordenar els sectors associatius.

Cal refer i renovar els processos de registre de les associacions�

Cal reconéixer que la ciutadania, al marge o no de les estructures de teixit associatiu, 
s’organitza, sempre ho ha fet, però cal potenciar-ho i  recuperar la «cultura 
associativa» i establir mecanismes que permeten a la ciutadania obtindre acords 
vinculants amb l’administració, no paper mullat i bones intencions� La participació de 
la ciutadania, sense poder real de decisió, no serveix per a res i continua perjudicant 
la imatge de la «política».

Es va fer una crítica al propi món associatiu, dient que també les mateixes 
associacions han de fomentar l’educació i la participació. És necessari facilitar 
processos de formació i re-professionalització en el si de les associacions, tant per 
vies formals com informals (xarrades, tallers...).

Cal tindre en compte també la tasca dels grups no formals (no registrats en el 
sistema com a associacions), però que de fet, estan treballant intensament.

Fan falta línies pressupostàries concretes que facen costat a les iniciatives del teixit 
associatiu�

Cal revisar les vies d’accés als recursos, la burocratització excessiva no hauria de ser 
una trava per al teixit associatiu.

Es necessita estimular i potenciar un relleu generacional en el si del teixit associatiu.
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EIX 5: Funcions del Consell de Participació 
Ciutadana
Llei 2/2015 de 2 d’Abril de de Generalitat de Bon Govern, Transparència i 
Participació Ciutadana de la CV

Article 46 bis. Òrgans de participació ciutadana

1� La Generalitat i el seu sector públic promouran la participació de la ciutadania a 
través dels òrgans de participació ciutadana, que són els fòrums creats per a la 
consulta o cogestió de polítiques públiques. En la seua creació garantiran una 
presència mínima del 40 % de dones, així com una representació de la ciutadania 
no inferior a un 60 % de la composició total de l’òrgan en qüestió. L’elecció de les 
persones representants es realitzarà mitjançant sistemes d’elecció democràtics i 
transparents�

2� Es crearà un registre electrònic d’òrgans de participació ciutadana, gestionat per 
la direcció general competent en matèria de participació ciutadana� El registre 
d’òrgans de participació es desenvoluparà reglamentàriament.

Article 49. El Consell de Participació Ciutadana

1� El Consell de Participació Ciutadana, òrgan consultiu de l’Administració de la 
Generalitat, és un fòrum de consulta adscrit a la conselleria competent en matèria 
de participació ciutadana�

2� Té com a finalitat impulsar l’acostament de l’administració de La Generalitat a la 
societat civil i a la ciutadania facilitant la seua comunicació�

3� Reglamentàriament s’establirà la seua organització i règim de funcionament�

4� La condició de membre d’aquest Consell no exigirà dedicació exclusiva ni donarà 
dret a remuneració�
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