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Pròxims cursos
Alaquàs Curs de xarxes socials.

Aprendre a vore i utilitzar la nova eina
de les xarxes com un element que
potencie la nostra associació. Dia 2
d’abril de 09:00 a 14:00 h al Passatge.

Quart de Poblet II Curs de xarxes
socials i internet. Aprendre a vore i
utilitzar la nova eina de les xarxes
com un element que potencie la
nostra associació. Dies 25 de març, 1 i
8 d’abril a Quart Jove.

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, a més de la Mancomunitat
Intermunicipal de l’Horta Sud i
l’ajuntament de cada municipi.

2011, Any Europeu 
del Voluntariat

Associacions

Al setembre de l'any 2008 el
Parlament Europeu va sol·licitar a la
Comissió Europea declarar 2011 com
Any Europeu del Voluntariat.

Més de cent milions de persones
europees de totes les creences,
nacionalitats i edats exerceixen
voluntariat i el 80% dels habitants
consideren que són part important a
la vida democràtica.

El sector del voluntariat contri-
bueix amb un 5% al PIB de les econo-
mies nacionals, desenvolupa accions
innovadores per a respondre a les
necessitats de la societat, contribueix
a la cohesió social i beneficia a les
persones voluntàries en les seues
qualificacions i al seu desenvolupa-
ment personal. Ara és el teu torn!!!

Dins de la xarxa de 
fundacions cíviques

Fundació Horta Sud

La Fundació Bertelsmann ha signat
un conveni amb la Fundació Horta Sud
per a integrar-la en la Xarxa de
Fundacions Cíviques d'Espanya. La
fundació es converteix així en la sego-
na entitat de la Comunitat i la primera
de la província que ingressa en aquest
cercle d'entitats de la societat civil
que promouen la millora de les seues
comunitats locals. 

Premis Niquia 2011
Picassent

Com tots els anys l’ONG Niquia ha
celebrant el seu Sopar Solidari a
benefici del projecte de beques d’ali-
mentació infantil a Colòmbia. Enguany
en els seus “Guardons a la Solidaritat”
ha decidit premiar a la Fundació Horta
Sud i al Centre de Recursos pel seu
compromís per la solidaritat i la coo-
peració internacional.

Centre Comarcal de Serveis
Interculturals 2011

Mancomunitat Horta Sud

Després de tindre en 2010 un total
de 2.550 usuaris, per a enguany, a més
del treball d’assessorament, xarrades,
tallers, trobades i jornades de treball,
es pretén implicar al professorat en
aquelles activitats interculturals que
es duguen a terme en els centres edu-
catius, a més d'organitzar d'una jorna-
da de treball sobre immigració i la vio-
lència de gènere.

Corresponsals web
Fundació Horta Sud

En la web de la Fundació hem obert
una nova secció per a que ens ajudes a
arribar dia a dia a més i més associa-
cions. Es tracta d’un apartat on tú
mateixa pots publicar directament les
vostres activitats a la pàgina. Entra en
http://www.fhortasud.org/agenda/en
viar-agendes i sigues el corresponsal
de la teua associació.



Quin règim fiscal ha d'aplicar la
meua associació?

Podem distingir dos grans tipus:
associacions i fundacions. Distinguint
les que han sigut declarades d'utilitat
pública, les que no tenen la declaració
d'utilitat pública, les O.N.G.D. que
estiguen inscrites en el Registre de
l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional i les associacions
acollides a la llei de l'esport

En quant als règims fiscals que són
aplicables, el primer que hem de saber
és que no totes les entitats van a
aplicar un mateix règim fiscal.

D'una banda tenim la Llei 49/2002,
coneguda comunament com a Llei del
mecenatge, la qual estableix no pocs
beneficis fiscals; no obstant açò el
règim fiscal regulat en aquesta llei, no
resulta d'aplicació a la gran majoria
d'entitats sense ànim de lucre, ja que
només poden fer-ho les fundacions,
les ONG de desenvolupament de la llei
23/1998, de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament o les
associacions que hagen sigut
declarades d'utilitat pública.

Per la seua banda, aquelles entitats
sense ànim de lucre que no puguen
aplicar el règim fiscal especial de la
Llei del mecenatge ( o aquelles que
podent aplicar-ho decidisquen no fer-
ho ja que es tracta d'un règim optatiu)
hauran d'acudir a la normativa de
l'Impost de societats, en concret al
règim d'entitats parcialment
exemptes previst en el Capítol XV del
Títol VIII del Reial decret Legislatiu
4/2004.

Si observem la realitat associativa
actual de la nostra comarca, podem
afirmar que les associacions no
declarades d'utilitat pública
representen la major part del teixit
associatiu, per la qual cosa no poden
aplicar la Llei de mecenatge; no
obstant açò, la gran majoria de guies
fiscals per a entitats no lucratives
publicades s'han limitat a analitzar el
règim fiscal especial de la Llei de
mecenatge, oblidant-se, per tant, de la
immensa majoria d'elles. 

Junta Directiva
¿Quienes són les facultats de la Junta Directiva?
Les facultats de l’òrgan de representació s’estenen a tots els actes compresos

en els fins de l’associació. No obstant això, els estatuts poden determinar els
actes que necessitaran l’autorització expressa de l’assemblea general.
¿ La Junta directiva pot delegar facultats  en un persona associada?
L’òrgan de representació pot delegar les seues facultats en una o més de les

persones associades, així com atorgar a altres persones apoderaments generals
o especials.

Les delegacions hauran de ser autoritzades per l’assemblea general respecte
dels supòsits en què l’òrgan de representació precise d’autorització expressa
d’aquella per a actuar.

Les delegacions i la seua revocació han d’inscriure’s en el Registre
d’Associacions de la Comunitat Valenciana només a l’efecte de publicitat.

Socis i sòcies
¿Quins són els drets dels socis i les sòcies? 
A participar en les activitats de l’associació i en els órgans de gobern i

representació. 
A asistir a les assemblees i exercir el dret al vot. 
A ser informat de la composició del órgan de gobern i representació de

l’associació, del estat de comptes i del desenvolupament de l’activitat.
A ser informat i escoltat previament al l’adopció de mesures disciplinàries
A impugnar els acords que estime contraris a llei o als estatuts. 
A conéixer els estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats

pels òrgans de l’associació. Així mateix, tenen dret a què se’ls facilite còpia dels
estatuts vigents i del reglament de règim intern de l’associació, si n’hi ha.

A consultar els llibres de l’associació en la forma establida pels estatuts.
A transmetre tal condició, per causa de mort o a títol gratuït, quan així ho

permeten els estatuts.
Al reintegrament de les participacions patrimonials extraordinàries que hagen

efectuat sempre que no es perjudiquen els drets de tercers, que la separació siga
voluntaria i que així ho preveisquen els estatuts. 
¿ I els deures? 
Compartir les finalitats de l'associació i col·laborar per a la consecució de les

mateixes.
Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts,

puguen correspondre a cada soci.
Complir la resta d'obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i

representació de l'associació.

L’assessoria3Recursos associatius2

La Junta Directiva i els socis

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives
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Quin és el paper de les associacions de discapacitats?

A totes les famílies amb persones
discapacitades, cada dia és un repte a
superar, però quan arriba l’edat jove i
adulta més encara.  ACYPSA és el
resultat de la inquietud d'un grup de
pares i mares que en els anys 70,
preocupats pels seus fills
discapacitats psíquics, i partint d’un
Club d'Oci, vam prendre la iniciativa
d'associar-nos per a crear un centre
on estigueren atesos i tingueren un
servei assistencial i ocupacional. 
Vam anar creixent poc a poc, arribant
a més i més pobles de la comarca,
canviant d’ubicacions i ampliant
serveis amb centre de dia, tasques de
subcontractes laborals o programes
per a la integració personal i social.

Actualment tant el Centre
Ocupacional, el Centre de Dia i la
Residència estan subvencionats per
la consellería de Benestar Social, més
les aportacions dels pares i tots ells
gestionats per ACYPSA. En tots
aquests anys sempre hem tingut
present el compromís d'oferir una
atenció integral, fomentant una
millora en la qualitat de vida del
discapacitat psíquic, oferint un servei
d'orientació i suport gràcies a l'equip
de professionals (psicòlogues,
fisioterapeutes, monitors, auxiliars...).

Tenim molt clara la nostra vocació
social i participem activament de la
vida social d’Aldaia. Procurem que els
nostres usuaris pugen tindre contacte
amb altres joves per aprendre a
conviure i integrar-se en la societat
sense cap barrera. Campionats de
bàsquet, recital de poesia, teatre o la
distribució del BIM són algunes de les
eines que tenim per a educar en les
diferències i en la diversitat per tal de
normalitzar la situació i que la
joventut aprenga a conviure en una
societat en la que també hi ha
persones discapacitades.

L'Associació APAMI (Associació de
persones afectades de
Minusvalidesa), és una Associació
sense ànim de lucre que naix l'any
1996, amb el moviment de pares i
mares del municipi de Catarroja, amb
l'objectiu de satisfer les necessitats
d'oci i temps lliure de les persones
associades, persones amb
discapacitat psíquica, física o
sensorial. 

Totes les activitats es desenvolupen
fora de l'àmbit escolar o ocupacional
com a prevenció de l'aïllament social, i
suport a la integració en la comunitat.
L'equip de APAMI ho formen persones
amb un alt grau d'implicació en el
desenvolupament de les activitats
que duen a terme: l'equip directiu, les
famílies, el personal voluntari, un
fisioterapeuta, una tècnica
d'integració social i una psicòloga, a
més de comptar amb el suport tècnic
de l'Ajuntament de Catarroja.

L'Associació duu a terme diverses
activitats d'oci i temps lliure per a
persones amb discapacitat: les arts
plàstiques, contacontes, accés a les
noves tecnologies, taller de
playbacks, excursions els caps de

setmana i celebració de festivitats. A
més, setmanalment, es realitzen
activitats esportives i exercicis
terapèutics per a intentar millorar
l'estat físic dels usuaris, treballant per
a açò diferents àrees com la
psicomotricitat, la gimnàstica, la
natació i els jocs esportius.

En tot cas, des de APAMI intentem
afavorir la comunicació, integració i
socialització de les persones amb
discapacitat, elevar el nivell
d'integració social i desenvolupar més
harmònicament les actituds socials i
físiques de les persones
discapacitades i les seues famílies.

Pretenem un moviment associatiu
basat en la cooperació i en la
solidaritat, que desenvolupe accions
complementàries a les prestacions
existents.. Per a açò, estem en el
procés de conèixer associacions amb
similar objectiu, perquè juntes
puguem caminar cap a la millora de la
qualitat de vida de les persones amb
discapacitat i la plena integració.

Sensibilitzar i mostrar la injustícia

Integrar en la
societat

Luisa Zarzero
APAMI - CatarrojaACYPSA - Aldaia
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Papers Associatius i la Fundació Horta Sud utilitzen el llenguatge no sexista a les seus publicacions
Imprés en paper 100% reciclat. Procés de fabricació sense clor i sense blanquejadors òptics. 
Homologat internacionalment amb l’Àngel Blau, Cigne Nòrdic i NAPM.
Una vegada m’hages utilitzat, passa’m a una altra persona o recicla’m.
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Catarroja acull el lliurament 
de les ajudes associatives’10

Projectes
Interassociatius
Solidaritat
Internacional 
Convocatòria2012

OBERTES FINS AL 2 DE NOVEMBRE

Projectes Interassociatius 2012
Fins al 2 de novembre es poden

presentar les propostes a les ofici-
nes de Caixa Popular o a la Fundació
Horta Sud per a les ajudes a les
associacions que duen a terme pro-
grames o activitats de desenvolupa-
ment cultural o social en la nostra
comarca. 

El programa destina 9.000 euros
en ajudes a activitats que han de
promoure la col·laboració entre dis-
tintes associacions d’una mateixa
localitat o associacions de distintes
localitats de l’Horta. Amb estes aju-
des es pretén  potenciar les rela-
cions entre les associacions.

Es valoraran especialment als
projectes característiques com el
número d’associacions i municipis
participants, la creació de platafor-
mes d’organització estables, la con-
tinuitat del projecte, la participació
ciutadana o el caràcter educatiu i
social.
Solidaritat Internacional 2012
Igualment, els treballs de la con-

vocatòria de col·laboració econòmi-
ca en projectes de desenvolupament
de països del tercer món de la
Fundació Horta Sud es poden pre-
sentar també fins al 2 de novembre
en la C/ Caixa d’estalvis 4 de Torrent.
Participa i col·labora amb el tercer
món!!!

El programa “Solidaritat interna-
cional” ajudarà amb 6.000 euros als
projectes solidaris que estan duent
a terme associacions de la comarca.

Fem xarxa5

Caixa Popular i la Fundació Horta Sud
han concedit ajudes econòmiques per
import de 10.000 euros a diferents pro-
jectes associatius comarcals, dins del
Programa de Cooperació amb les
Associacions de la Comarca de l'Horta.

Amb aquesta convocatòria aquestes
dues entitats pretenen impulsar i enfor-
tir el teixit associatiu de la comarca
com a fonament per a la participació i la
convivència. Els projectes han de pro-
moure la col·laboració entre associa-
cions dins d'una mateixa localitat o en
l'àmbit comarcal, han assenyalat les
mateixes fonts.

Els projectes seleccionats són: 
Formació per a la integració i inserció

de dones immigrants. Cáritas l’Olivar i
Soadi d’Alaquàs.

Projecte de recuperació i difusió de
la tradició oral. El Barranc i AMPA
Jaume I de Paiporta, Alumnes FPA de
Torrent.

Cor “Les Veus de la Memòria”.
Associació de Familiars de Malalts
d’Alzhèimer i Centre Instructiu Musical
Tendetes de València i Societat Musical
l’Artesana de Catarroja

Trobada d'Associacions 2011.
L’Amagatall, Dones Antares,
Movimiento Ciudadano i Club de
Montaña de Manises, La Cebollera de
Quart, Sauqala d’Alaquàs, Federació de
Cases de Joventut i Esplais Valencians.

Prop dels nostres majors. ADISTO,
Arctic i Falla Cronista de Torrent.

Estudi sobre els falsos mites entre
les associacions. Fundació Movimiento
Ciudadano i AAVVA de Manises,
Somriure i Casas de Juventud de Quart i
Tabalet de Mislata.

El lliurament de les ajudes es realitzà
passat 14 de febrer en un acte públic a
Catarroja coincidint amb l'obertura de
la convocatòria de projectes a realitzar
durant l'any 2012.


