Barcelona, 1 de Desembre de 2014

El número de participants que responen aquest qüestionari es de 25 sobre un total de 26
associacions federades. Això suposa un augment en la participació del 47,05% respecte al
qüestionari del 2013. Hi han dos motius que justifiquen la xifra; Un augment en la
participació de les associacions ja federades i un augment en el nombre d’associacions
federades a la CatFAC. Per tot l’esmenat abans, trobem que aquest any tenim una
perspectiva del compliment del Codi de Bones Pràctiques molt més acurat i realista.

L’ASSOCIACIÓ / NORMATIVA ADMINISTRATIVA:

1.L'associació té els estatuts registrats?

4%

La majoria d’associacions enquestades tenen els
estatuts degudament legalitzats i inscrits al Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Només hi
ha una que no els té, i es per que està en tràmits i
esperant la resolució de les autoritats pertinents.
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2.Teniu CIF?

0%
Totes les associacions posseeixen el CIF de la
AEAT.

SI
NO




SI 25
NO 0
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3.Esteu en possessió del document d'exempció de l'IVA?
Aquest punt es una de les incorporacions del
2014 a l’enquesta. Analitzant en profunditat
observem que hi ha una ramificació de criteris
molt amplia. Segons la manera de emplenar
el 036 a hisenda es donen una sèrie de
supòsits:

SI

44%
56%

NO

-Que les associacions NO estiguin donades d’alta en cap activitat, fet que suposa que no
poden demanar l’exempció per que no hi ha activitat declarada.
-Que estant donades d’alta en alguna activitat, tinguin el paper específic per l’exempció que
ja no s’utilitza o bé que tinguin l’exempció atorgada al 036 (nou sistema de la AEAT).
-Que estant donades d’alta en alguna activitat, presentin el model 303 (Model del Impost
sobre el Valor Afegit) sense activitat.
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NO 11

4.Teniu llicencia d'activitats?
Fent la comparativa en aquest punt amb els
resultats de l’any passat observem que:
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El tema de les llicències segueix essent
controvertit. Depenent d’on estigui localitzada
l’associació i de la persona que hi hagi rere el
govern de la localitat, les associacions tenen o no
que fer la comunicació d’activitat.

Moltes també es troben impossibilitades a
tramitar-les per que als seus districtes o
localitats i han moratòries de fins a un any per
poder fer comunicacions d’inici d’activitat o de qualsevol modificació de l’establiment per a
l’adequació a la normativa, fet que aboca a no poder tenir-la. (veure comparativa punt 5)
Encara i així observem que no hi ha tanta diferenciació entre les que la tenen i les que no, un
44% la tenen, enfront al 35% del any passat.
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5.Us requereixen des de la Administració del vostre municipi la comunicació prèvia
d’activitats?
Enllaçant amb els resultat de la taula anterior
veiem que:
-De les 15 associacions que estan obligades a
tenir la llicència només 4 (26,6%) no la tenen.
-Que el 40% de les associacions NO estan
obligades a fer comunicació prèvia.
-Que el 60% tenen mes traves administratives
afegides a l’hora de desenvolupar l’activitat de
l’associació.



SI 15
NO 10

40%

SI
NO
60%

GESTIÓ INTERNA:
6.L'associació és assembleària?
Totes les associacions es regeixen per un
sistema assembleari. (La escala de nombres
representa les diferents quantitats d’assemblees
que fan les associacions al llarg de l’any).
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7.L'associació és democràtica?

0%

Totes les associacions parteixen d’un sistema democràtic i
participatiu.
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8.Heu convertit l'associació en un punt de venda d’auto cultiu?
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NO
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La majoria d’associacions enquestades, no han
substituït ni fan les tasques de botiga d’autocultiu, però hi ha un petit grup, que si realitza
aquesta activitat pròpia d’aquests establiments,
fet que hem de tenir en compte per no crear
susceptibilitats, ni envair competències que com
associacions no ens pertoquen.
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9.Feu pública la memòria d'activitats i el pressupost entre les persones sòcies?
Només existeix una associació que no fa
pública la memòria d’activitats i el pressupost
entre les persones sòcies. Repeteix el patró del
resultat de l’any passat, encara i que com hem
esmenat amb anterioritat hi ha un creixement
d’associacions adherides a la CatFAC, la qual
cosa vol dir que, encara que hem de lluitar per
que l’any que ve sigui el 100%, el 96% ho fa
de manera correcta.
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10.Disposeu d'un llibre d'actes?
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Totes les associacions excepte dues, realitzen
un sistema de registre d’actes, que es
indispensable no tan sols per la redacció
d’una bona memòria d’activitats sinó que la
Llei Catalana d’Associacions, el presenta com
un dels 3 llibres obligatoris per qualsevol
associació.



SI 23
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11.Compliu amb les normativa vigent de
protecció de dades?
En comparació amb l’any passat, el resultat
reflectit no es positiu. Es manté la quantitat
d’associacions que la compleixen, però
augmenta el nombre de les que no ho fan. Es
un tràmit de caire obligatori, totes les
associacions haurien d’adaptar-se amb la
màxima brevetat possible. El no compliment
pot comportar sancions econòmiques per les
associacions de notòria importància.
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12.L'associació disposa de voluntaris o col•laboradors?
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Es un fet generalitzat, que les associacions
funcionin a través de col•laboracions i
voluntariat, el funcionament tradicional en el
àmbit associatiu parteix de la base del
altruisme, així dons es normal que el 80% de
les associacions treballin sota aquest sistema.
Cal ressaltar de totes maneres que aquestes
han de treballar per afavorir la contractació de
personal segons la legislació vigent.
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13.El personal voluntari disposa d'un
contracte de voluntariat?
Les associacions han d’intentar regular la
situació dels voluntaris segons la Llei de
Voluntariat vigent. Adaptar els contractes i
contractar l’assegurança específica.
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14.Teniu empleats a l'Associació?
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Aquesta pregunta segueix amb la mateixa
tendència de resposta en comparació amb el
2013, encara que es percep un lleuger punt
positiu cap a la tendència a la contractació, encara
hi ha un 48% d’associacions que no han pogut
regular la situació de la gent que treballa. Animem
a les associacions cap a aquesta praxis.
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15.Teniu les persones treballadores de
l'associació amb contracte laboral?
Encara que un 52% sí te al personal treballador
amb contracte laboral, la resta hauran de
treballar per la regulació d’aquesta situació a les
seves associacions.
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16.Compliu amb la ràtio de salari 1/3?
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Aquestes 10 associacions hauran de treballar per
adaptar-se a aquest requisit de compliment del
Codi de Bones Pràctiques. Es representatiu d’uns
valors d’igualtat a l’associació.

60%
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17.S'ofereix formació a les persones treballadores i/o
col•laboradores?
El 84% de les associacions formen als seus treballadors i
col•laboradors, es un fet molt important a tenir en
compte. Apostem per que la resta implementin un
programa de formació al llarg de l’any 2015, es una eina
indispensable pel bon funcionament de l’associació.
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18.Disposeu de polítiques de riscos laboral
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Les polítiques de riscos laborals solen anar
directament relacionades amb la contractació de
personal, així dons aquests resultats reflecteixen
l’esmenat en el punt 15 d’aquest mateix informe.
Aquest servei es sol oferir a través de les
gestories des de on es gestionen els tràmits
laborals. No hi ha una obligatorietat a que
aquestes
s’apliquin, si no hi ha personal
contractat. Ara bé, cal tenir en compte que el
voluntariat
i
personal
no
contractat
desenvolupen tasques de la mateixa manera, per
aquest motiu recomanem que tothom les apliqui.

19.Disposeu d'assegurança de responsabilitat civil?

40%

Les seus de les associacions estan obligades a
tenir una assegurança de responsabilitat civil.
Encara que hi ha un percentatge mes elevat de
associacions que disposen del mateix, la resta
haurien de contractar-lo.
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CIRCUIT TANCAT DE PERSONES:
20.Disposeu de cultiu propi a l'Associació?
El percentatge òptim per aquest punt hauria de
ser del 100%, encara i que la proporció es
correcte, des de la Federació apostem per l’autocultiu com a forma legitima de funcionament.
Cada una de les associacions que no ho compleix
respon a motius diferents. Des de el tancament
per part de l’Autoritat competent, inicis de
l’associació, per el que estan en procés i altres
models cooperativistes.
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21.Garantiu que des de la producció, passant per la collita, el transport i el repartiment, el
cànnabis no arriba a tercers?
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El 100% de les associacions garanteixen el
principi de circuit tancat, un dels pilars bàsics
pel bon funcionament de l’associació. Tot el
procés a d’estar protocol•litzat i sota control.
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22.Feu publicitat o apologia del consum?
El 100% de les associacions son contraries
a la promoció del consum de cànnabis, no
fem ni apologia, ni apliquem sistemes de
captació.
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23.L'associació té més de 655 socis degustadors?
La majoria de les associacions compleixen
aquest punt (punt d’adaptació en un any des de
la data d’adhesió a la federació segons el
CdBP), les dues que no ho fan, estan adaptants’hi per poder complir la xifra justificada segons
uns càlculs matemàtics. Esperem que l’any que
ve, ambdues s’hagin adequat i que el 100% de
les associacions compleixin aquest punt, encara
que un 92% es un valor excel•lent.

8%
SI
NO
92%
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24.El reglament intern de l'associació preveu sancions per qui vulneri el circuit tancat?
El 96% de les associacions preveuen
sancions per qui vulneri el circuit tancat,
l’associació que no ho fa, hauria d’adaptar
en el seu règim intern aquesta qüestió, ja
que el CdBP de la CatFAC estableix que:

4%

SI

“El soci/a és responsable de no trencar aquest
cercle tancat de persones. Vulnerar el principi de
circuit tancat serà considerat com a falta greu
per les associacions. Caldrà que els reglaments
interns de l’associació tinguin en compte
sancions per aquests casos”
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25.Hi ha límit de distribució diari?
S’aconsella des de la federació establir-ho.
Per tres raons, per un motiu de reducció de
riscos, per la possibilitat de derivació a
tercers ,com per que en el moment que el
SI
soci/a surt al carrer amb el cànnabis està
infringint la Llei 1/92, tinença de substàncies
NO
il•lícites a la via publica i quanta menys
quantitat porti a sobre, millor. (Veure CdBP –
96%
III – El cultiu punts 1 i 2). La taula
representa les limitacions establertes per les
associacions, encara que hi ha algunes que
tenen el límit, cap compleix lo establert al codi de 3grs diaris.
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26.Hi ha límit de distribució setmanal?
La majoria d’associacions marquen un límit de
retirada mensual encara que, encara hi han
moltes que no ho compleixen i el CdBP
estableix que:

32%
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“Quantitat Màxima a repartir a cada persona
sòcia es de 90gr al mes, podrà recollir per
setmanes (25gr la setmana com a màxim)”
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27.Hi ha límit de distribució mensual?

0%

Encara i que no totes complien els dos
punts anteriors, el resultat d’aquest punt
es el millor que podíem obtenir el 100%
de les associacions estableixen un límit
mensual de com a màxim 90grs
mensuals, cal destacar que hi ha
associacions que no arriben ni a aquesta
limitació, per l’aplicació d’una gestió de
plaers adequada a una bona política de r
educció de danys.
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LA SEU SOCIAL:
28.Disposeu d'una zona lliure de fums a l'associació?
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Degut a la legislació vigent, es de caire obligatori
que els treballadors de la seu social treballin en
un espai sense fums, despatxos, recepcions i
sales de distribució, han de ésser espais lliures
de fum.
Encara que la proporció es bona, aquestes 5
associacions haurien d’adaptar-s’hi al llarg
d’aquest any.
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La Llei 28/2005, del 26 de desembre, al Capítol II – Article 7.a diu:
Article 7. Prohibició total de fumar.
Es prohibeix totalment fumar, a més d’aquells llocs o espais definits a la normativa de les
CC.AA, a:
a)

Centres de treball públics i privats, excepte als espais a l’aire lliure.

29.Garantiu les condicions de seguretat de la seu?
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Només hi ha una associació que no compleix,
degut a que les Autoritats Competents del
municipi han tancat l’associació, per l’aplicació
de normatives abusives i arbitraries contra les
associacions, per lo que la mateixa no te seu.
La resta compleixen les mesures de seguretat
adients.
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30.Garantiu les condicions d'higiene de la seu?

0%

El 100% de les associacions garanteixen les
condicions higièniques de la seu. Es el resultat que
volem mantenir.
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31.Teniu a disposició dels socis alcohol d'alta graduació?
El 100% de les associacions compleixen
l’establert al Codi de Bones Pràctiques.
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32.Teniu a disposició de les persones sòcies tabac?
No més dues associacions tenen tabac a disposició
dels socis. En cas de que s’aprovessin les
recomanacions de la Generalitat cap als municipis, i
si aquests adapten la política de no consum de
tabac a la seu, aquestes associacions estarien
infringint la legislació vigent. Des de la CatFAC
recomanem que no es proporcioni, no només per
això, si no per la aplicació d’una bona política de
reducció de riscos i danys.
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Cal afegir que les associacions haurien de revisar els seus estatuts (a vegades sens passa
aquesta clàusula) i comprovar que en aquests no s’estableixi com a il•lícit el consum de
drogues LEGALS i il•legals. Això suposaria que si una de les dues tenen aquesta clàusula
estarien anant en contra dels seus propis estatuts.
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33.Teniu a disposició de les persones sòcies altres drogues legals o il•legals?
El 100% compleixen aquest punt bàsic pel bon
funcionament de la seu.
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34.Teniu barra de bar o servei de càtering?
Aquest resultat es repeteix en quant al
del any passat. Oferir un servei de bar a
una associació pot ser un inconvenient
molt gran a l’hora d’assegurar el bon
funcionament i autogestió de la pròpia
associació,
i
alhora
crear
una
desconfiança cap a l’entorn, autoritats,
veïns, bars de la zona... S’han de buscar
altres fórmules que no facin desviar la
funció principal d’una associació, com per
exemple, les màquines “vending”.
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35.Teniu màquines dispensadores de
begudes?

20%

Observem
que
l’ús
de
maquines
dispensadores a disminuït en comparació als
SI
resultats de l’any passat. Recordem que som
NO
associacions i no substitutius de l’activitat de
la restauració. Així dons llegim dels resultats
80%
de la taula anterior i aquesta, que cada cop
menys oferim un servei de refrigeris als socis.
Hem de fomentar el comerç de proximitat, i
que els socis/es deixin clar que formen part
d’una associació i que enforteixen el teixit de barri.
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36.Disposeu de control d’accés a l'entrada de la seu social?
Totes les associacions menys una, compleixen el
requisit de control d’accés a la seu social.
Recomanem a aquesta única associació que no ho
compleix, que s’adapti quan abans millor.
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37.Quin és l'horari de la vostra associació?
En aquest punt ens trobem un gran ventall de respostes. Degut a que el nostre CdBP diu que
en el moment en que surti una normativa especifica pels CSC’s ens hi adaptarem. Si així fos,
la proposta de Resolució de la Generalitat estableix, que en cap cas es podran superar les
8hs de apertura diària, i amb una limitació de tancament de diumenge a dijous fins les 22hs i
divendres i dissabte fins les 24hs. Per aquest motiu a la taula a continuació fem un anàlisi de
quin tipus d’adaptació hauria de fer en cada cas l’associació. Es recomana que cada
associació faci els ajustaments pertinents. (Veure el detall de la taula a continuació.)

COMPROMÍS SÒCIAL:
38.Participeu de l'atenció terapèutica seguint el programa del Dr. Joan Parés?
La majoria d’associacions funcionen sota el
programa del Dr.Joan Parès. Els que no, es
per que tenen el seu propi programa
terapèutic, tenen la seu tancada o no tenen
seu encara per lo que no poden oferir un
servei terapèutic.
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39.Teniu alguna activitat o programa de
reducció de riscos?
Un gran percentatge de les associacions
(84%) ofereixen als seus socis/es un
programa de reducció de riscos. Les que no
ho fan, i si que estan obertes, haurien de
adaptar-s’hi quan abans millor. La reducció
de riscos i danys es un dels nostres majors
objectius com a associació Cannàbica.



16%
SI
NO
84%

SI 21
NO 4

40.Teniu materials de reducció de riscos?
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Aquelles associacions que no tinguin materials,
estaria bé que hi tinguessin, son de fàcil accés i
a mes gratuït. Tenim materials de la
Generalitat, del ajuntament, de Energy Control,
Hemeroteca de drogues, CRJB, CRAJ... Es una
manera d’informar i educar als nostres
socis/es.

88%
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41.Participeu activament en les activitats de la
Federació?
El 80% de les associacions participen de les activitats
de la Federació, apostem per l’estimulació cap a la
resta d’associacions per participar. La Federació està
en moviment i sempre hi ha feina per fer, feina de i per
totes i tots.
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42.Participeu activament en el Moviment Cannàbic Català?
Un 36% de les associacions participa al MCC.
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43.Participeu activament en altres moviments
socials?
El percentatge d’associacions que participa
d’altres moviments socials ha augmentat
lleugerament, respecte als resultats de l’any
passat. Encara que aquesta dada es positiva,
encara esperem que hi hagi una major
participació de cara l’any que ve, sempre que la
gestió de l’associació així ho permeti.
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44.Disposeu d'un llibre de comptabilitat?
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45.Disposeu d'un llibre de registre de les persones
sòcies?

0%

El resultat d’aquests dos punts es l’esperat. El
100% d’aquestes associacions disposen dels dos
llibres establerts com obligatoris a la LLEI 7/1997,
de 18 de juny, d'associacions (el 3er es el d’actes
preg.10)
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46.Disposeu de llibre de consum dels socis?
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El 96% de les associacions tenen llibre de
retirades, (obligatori pel CdBP de la CatFAC)
L’associació que ha respòs que no el te, es
per que encara no ha obert la seu. El tenen
comprat, però no utilitzat. (4rt llibre
obligatori)
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47.Disposeu de llibre de previsió de cultiu?

El Codi de Bones Pràctiques, estableix que:
“Les associacions han de tenir un sistema que
controli la capacitat de producció, segons les
demandes previstes de les persones associades, i
la localització dels cultius, per tal de conèixer els
límits reals de producció. Serà computable
disposar d’un peritatge agrícola”
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Les associacions que no tinguin aquest llibre,
ja sigui propi, o en format de peritatge,
s’hauran d’adaptar en el menor temps possible. (5é llibre obligatori)
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48.Disposeu de llibre de resultats de cultiu?
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Un bon control del cultiu és essencial per a un
bon funcionament de l’associació. Es un dels
eixos principals. Les 8 associacions que no el
tenen, han de fer la documentació relativa en
quant obtinguin els resultats dels cultius
d’aquest any. (El quadern de camp us
facilitarà al llarg de l’any aquesta tasca).
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49.Els comptes i els pressupostos són aprovats per l'Assemblea General?
Es un resultat excel•lent. El 100% de les
associacions fan un exercici de transparència,
fent que els pressupostos siguin aprovats per
l’Assemblea
General
de
les
seves
associacions.
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50.Disposeu dels pagaments telemàtics?
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En comparació a l’any passat s’han invertit els
percentatges i es una noticia excel•lent, l’any
passat el 35% de les associacions tenien
aplicat el pagament telemàtic (eina de
transparència) aquest any un 68% , es
pràcticament un augment del 50%. Així doncs
animem a la resta a adaptar-s’hi quan abans
millor. Hi ha alternatives a la banca normal,
com ara la Banca ètica.
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LES PERSONES:
Condicions per associar-se:
51.L'edat mínima d’entrada a la associació es
de ?
Mes del 50% de les associacions tenen una
limitació d’edat a les seves associacions de 21.
Encara que es legítim al ser un lloc privat. La
Constitució estableix que una persona es major
d’edat a partir dels 18 anys, deixar la franja
d’edat dels 18 als 20 descoberta, aboca a
aquesta gent al mercat negre. A més a més,
les recomanacions de la Generalitat estableixen
que l’edat d’entrada a les associacions serà de
18 anys.
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21
+21
Altres

9
13
1
2

8%
36%

52%
4%
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52.Per ser soci a la vostra associació cal ser
resident legal a Catalunya?

16%
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Respecte a l’any passat a augmentat la
quantitat d’associacions que fiquen aquest
requisit a l’hora d’acceptar nous socis. Un 16%
encara no ho fa, i seria convenient que s’hi
adaptessin.

84%
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53.Per ser soci de la vostra associació cal ser consumidor previ?
Encara que el 88% de les associacions
compleixen aquest requisit indispensable per
exercir una bona praxis, aquestes 3 associacions
que no ho fan, caldria veure el motiu, i
començar a fer-ho immediatament.



12%
SI

SI 22
NO 3

NO
88%

54.Per ser soci cal venir avalat per un altre soci?
Resultat òptim en aquest punt. No som un
establiment de pública concurrència.

0%




SI 25
NO 0

SI
NO

100%

55.La persona avaladora ha d'acompanyar la persona avalada físicament?
Excel•lents resultats a aquesta pregunta.
S’ha d’aconseguir que l’associació que falta,
implementi com a requisit d’entrada a
l’associació, que la persona avaladora ha
d’acompanyar la persona avalada físicament.



4%

SI

SI 24
NO 1

NO
96%

56.Una persona sòcia pot ser-ho de més d'una associació mentre no superi els 90gr
mensuals. Feu signar una declaració jurada on el soci afirma això?
Segueix sent una minoria la que fa que els
socis signin una declaració jurada. Hem de
millorar els mecanismes i les eines per
implementar aquest requisit amb urgència.

20%
SI




NO

SI 5
NO 20

80%

57.En el reglament intern preveieu sanció en el cas de descobrir que un soci consumeix més
de 90gr mensuals?
Aquesta resposta va directament relacionada
amb l’anterior, si no ho exigeixen, es obvi que
no ho reflectiran en el seu RI.



16%
SI
NO

SI 4
NO 21

84%
LA NOVA SÓCIA O USUARI TERAPÈUTIC:
58.Disposeu de fulls d'ingrés?

8%
SI
NO

Hem augmentat lleugerament el nombre
d’associacions que disposa de fulls d’ingrés un
92% front al 82% de l’any passat. Aquestes
dues associacions que no disposen de fulls
haurien d’esforçar-se en tenir-los.

92%




SI 23
NO 2

59.Indica si la persona potencialment sòcia fa reconeixement mitjançant document signat
de:

4%
És una resposta complementària a l’anterior;
és un requisit indispensable obtenir la
signatura de la persona potencial sòcia.
S’hauria d’aplicar aquest punt a totes les
associacions.



SI 24
NO 1

SI
NO
96%

60.Tots els socis terapèutics han vingut avalats pel certificat terapèutic del Dr. Joan Parés?

40%

SI
NO

80%

El protocol de la CatFAC en referencia als
usuaris/es terapèutics, passa per que aquests
visitin al Dr.Parès el qual els hi expedeix un
certificat per que puguin accedir a les
associacions amb el seu aval.
Les que no el fan, es per que entenem que
tenen o bé el seu propi metge (cada cop hi ha
mes metges disposats a donar el seu nom), o
que encara no funcionen o han deixat de
funcionar i no tenen servei de terapèutic.

Ara bé una imatge unificada en un servei de la federació, dona la sensació de serietat i
compromís. Estaria bé com a objectiu aglutinar la majoria de metges per que utilitzessin un
criteri homogeneïtzat.



SI 10
NO 15

61.Feu sessions d'acollida al nou soci?
En comparació amb l’any passat em reduït el
nombre d’associacions, que fan aquestes
acollides, i hauria d’haver estat al revés. Així
que hauríem d’impulsar aquesta pràctica, per
fer que els nouvinguts, entenguin el sistema
associatiu, la nostre manera de funcionar, qui
som, les nostres motivacions d’existència i
treure tots els possibles dubtes que
poguessin tenir (etc).



SI 15
NO 10

TIPOLOGIA DE PERSONES SÒCIES:
62 Teniu més d'una tipologia per a les persones sòcies?

4%

SI
NO
96%



SI 24



NO 1

40%

SI
NO
60%

63.Socis degustadors?
Persona donada d’alta com a sòcia de l’entitat,
al corrent de pagament de les quotes de
l’Associació. Persona que participa del cultiu
col·lectiu de l’Associació.

28%
SI
NO



SI 18



NO 7

72%

64.Socis simpatitzants?
Persona donada d’alta com a sòcia de l’entitat,
al corrent de pagament de les quotes de
l’Associació.

8%
SI



SI 22



NO 2

NO
88%

65.Socis honorífics?

36%

SI
NO
64%

Persona donada d’alta com a sòcia de l’entitat,
al corrent de pagament de les quotes de
l’Associació o exempta d’aquestes per decisió
de l’Assemblea General. Un títol representatiu
per aquelles persones que l’Assemblea General
de l’Associació consideri fer un homenatge ja
sigui per la seva tasca duta a terme en l’entitat
o pel que l’Associació consideri oportú.


SI 16



NO 9

D’acord amb el CBP de la CatFAC, totes les associacions federades, haurien de tenir la
mateixa tipologia de socis. S’hauria de fer un esforç, perquè totes funcionin amb un mateix
registre de socis/es.
Altres tipologies de soci/a a les nostres associacions:

DRETS I DEURES DE LES PERSONES ASSOCIADES:
66.Els associats tenen accés a tota la
documentació de l'associació?

4%

SI
NO
96%




Totes les associacions compleixen aquest
requisit,
resultat
d’un
exercici
de
transparència de cara als associats.
L’associació que a respòs que no, hauria de
fer l’esforç de fer-ho . Tots els socis i sòcies
haurien de tenir accés a tota la
documentació, si no es in situ, aclarir un
protocol intern a l’associació que expliqui
com poder fer-ho.

SI 24
NO 1

67.L'associat té accés a informació sobre usos i formes menys nocives de consumir?
Totes les associacions han respòs de forma
favorable, la única que ha respòs que no,
encara no te oberta la seu, segur que de
cara a l’any que ve, el 100% de les
associacions oferirem aquest servei, com a
entitats que som, en l’àmbit de la gestió de
plaers, la reducció de riscos i de danys.



4%

SI
NO
96%

SI 24
NO 1

68.L'associat té accés a detecció, seguiment i derivació de consums problemàtics?

20%
SI
NO
80%




SI 20
NO 5

Encara que la majoria d’associats tenen
informació de consums problemàtics, les que
no en proporcionen ho haurien de fer, com a
exercici de responsabilitat i defensa d’un
consum responsable, observem que hi ha un
lleuger descens en un sentit negatiu, així que
animem a les associacions a aplicar polítiques
de detecció, seguiment i derivació de
consums problemàtics.

69.L'associat té accés a informació sobre reducció de riscos?

4%

SI
NO

Totes les associacions han respòs de forma
favorable, la única que ha respòs que no,
encara no te oberta la seu, segur que de cara
a l’any que ve, el 100% de les associacions
oferirem aquest servei, com a entitats que
som, en l’àmbit de la gestió de plaers, la
reducció de riscos i de danys.



96%

SI 24
NO 1

70.L'associat té accés a informació sobre l'ús
terapèutic?

4%

Totes les associacions han respòs de forma
favorable, la única que ha respòs que no, encara
no te oberta la seu, segur que de cara a l’any
que ve, el 100% de les associacions oferirem
aquest servei, com a entitats que som, en
l’àmbit de la gestió de plaers, la reducció de
riscos i de danys.



SI
NO
96%

SI 24
NO 1

71.L'associat paga quotes i en cas de no fer-ho es preveuen sancions?
La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer
del codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones
jurídiques
al
article
323-2
estableix:

32%

SI
NO
68%

Aportacions al patrimoni de l'associació
1.Els associats poden fer aportacions de béns o
diners al patrimoni de l'associació, a títol de
domini o d'ús, i subjectar-les a les condicions i els
terminis que considerin pertinents.

2.Els estatuts de l'associació poden establir que els associats hagin de fer aportacions quan hi ingressin
o, si hi ha necessitats de finançament que ho justifiquin, en un moment posterior.

Antigament s’establia a la LLEI 7/1997, de 18 de juny, d'associacions que fossin de caràcter
obligatori. Va estar vigent des del 21/07/1997 al 01/08/2008

Article 23. Deures de les persones associades
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per a l'assoliment d'aquestes.
2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i
altres aportacions econòmiques previstes pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Així dons es decisió de l’associació establir un sistema de quotes o no, segons les
disposicions estatutàries que van establir en el moment de la constitució de l’associació.



SI 17
NO 8

72.L'associat participa en les assemblees generals?
Es el resultat òptim per aquest punt. El
funcionament democràtic es un dels nostres
pilars.

0%

SI




SI 25
NO 0

NO

100%

EL CULTIU:
La Producció:
73.La producció és sota demanda?
Gairebé totes les associacions compleixen
amb la norma de producció sota demanda.
Caldrà veure per que ambdues associacions
no compleixen amb aquest requisit.
Encara que es un resultat molt favorable,
esperem obtenir un 100% en aquest tipus de
característica que va lligada directament amb
el bon funcionament d’una associació.


SI 23



NO 2

8%
SI
NO
92%

74.La previsió supera els 3gr diaris?
Aquesta pregunta va totalment relacionada amb la
limitació de 90grs al mes (3g * 30 dies). El CdBP
estableix que:

20%

“La quantitat Màxima a repartir a cada persona
sòcia es de 90gr al mes”

SI
NO

Així dons a no ser que sigui inferior a 90,les
associacions que superin aquest límit hauran de
rebaixar-ho.

80%




SI 5
NO 20

75.Cada quant temps es reajusta la previsió de consum dels associats?





Setmanal

Bimensual

Trimestral

Quadrimestral

Semestral
Anual
Cada Cultiu

76.La retirada es fa com a màxim per setmanes amb un màxim de 25gr?
S’hauria de veure si aquestes associacions
que no compleixen amb aquest requisit, si
es per que la quantitat es inferior o
superior, si fos superior, caldria que ho
adaptessin, a no ser que estiguéssim
parlant de usuaris/es terapèutics que
tinguessin un protocol específic.

28%
SI
NO
72%

Encara que es un resultat positiu, cal
millorar-lo i poder plantejar-ho d’una altre
forma cara l’any que ve per que el resultat
sigui mes específic.



SI 18
NO 7

77.Hi ha excedents de producció?

4%

SI
NO
96%

En un cultiu produït sota demanda, no hauria
d’existir un excedent. Totes les associacions ,
exceptuant una, compleixen amb aquest punt
fonamental, per a una bona gestió i viabilitat
de la pròpia associació.



SI 1
NO 24

El Transport:
78.Disposeu de protocol de transport?

36%

Encara que es detecta un petit ascens en
comparació amb els resultats de l’any passat,
caldria que totes les associacions elaboressin,
protocols de transport. Som associacions amb
objectes sensibles, i qualsevol petit detall deixat al
oblit, pot dur conseqüències negatives per
l’associació, cal ser endreçat i metòdic amb el que
es fa.

SI
NO
64%




SI 16
NO 9

Mecanismes de Control:
79.Heu fet el peritatge a través de la CatFAC?
Aquest any el peritatge no ha sigut de caire
obligatori, de cara l’any 2015, el perit de la
CatFAC ha plantejat un nou sistema per trams
(parcel•les),que s’adequa més a les necessitats
reals de les associacions i esperem que això
estimuli a que el 100% de les associacions
elaborin el peritatge de cara l’any vinent, un
exercici mes de transparència de cara als
Associats, la Federació i l’Administració.



40%

SI
NO

60%

SI 10
NO 15

80.Disposeu de peritatge agrícola actualment?
Una associació te fet el peritatge agrícola,
amb un perit aliè a la CatFAC.

44%
56%

SI
NO




SI 11
NO 14

