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Obertes a la 
Ciutadania, no 
sols als seus 
associats, 
amb vocació 
de servei 
públic, això 
incrementarà 
la participació 
i la base social, 
les farà més 
representatives 
i més fortes. 

Autònomes 
independents, 
en els seu 
finançament 
amb el 
seu paper 
transformador. 

Crítiques, han 
de recuper 
la política, la 
responsabilitat 
amb el futur 
de la seua 
ciutat, la gestió 
de projectes, 
serveis i espais 
públics. 

Educatives, 
són agents 
socialitzadors, 
eduquen en 
la solidaritat, 
pluralitat, 
igualtat, 
integració, 
medi ambient, 
la tolerància, 
el pensament 
crític. 

Transparents, 
publiquen els 
seus comptes, 
projectes, 
comparteixen 
coneixement, 
obert. 

Treballen 
en Xarxa, es 
reconeixen, 
aprofiten les 
sinergies, 
s’integren en 
federacions,… 

com són 
i seran les

 associacions
del futur
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editorial

La ciutadania 
és major d’edat

a l f r e d  d o m í n g u e z  i bá ñ e z

En un any en el que tenim tantes cites electorals és encara més urgent que 
mai una reflexió sobre ciutadania i participació. Els actors principals de 
totes estes convocatòries són les persones, estes i no altra cosa, són 
les que han d’estar al centre del debat de qualsevol opció de futur. 

Hem d’advertir a totes aquelles opcions polítiques que aspiren a governar, 
que la ciutadania ja és major d’edat, que les persones tenim dignitat, el 
que vol dir que totes hem de ser tractades com a fi, i mai com a mitjà o 
instrument per aconseguir un grapat de vots. La majoria d’edat també 
comporta l’exercici de la sobirania. Sí, el ciutadà és sobirà, perquè és aquell 
que és amo de si mateix, que se sent lliure, que fa ús de la seua paraula, i 
que junt als seus iguals, delibera sobre allò que és juts o injust, sobre allò 
que deurem fer o deurem evitar. 

No exigim res que no siga nostre, de la ciutadania: participar en 
la construcció de les lleis per les quals es regeix el nostre Estat, 
autonomia, ciutat o poble. Som gent de paraula, seriosa i compromesa, 
i per això tenim objectius comuns, com per exemple: la lluita contra 
l’augment de la pobresa, l’atur que afecta fonamentalment a dones i joves, 
l’augment insuportable de les desigualtats, la falta d’equitat, la destrucció 
d’allò que hem anomenat Estat del Benestar: educació, sanitat, i la 
protecció davant de contingències naturals o sobrevingudes, la crisi 
de la democràcia, l’augment dels desnonaments, la immigració, la 
conservació i millora del medi ambient..., objectius de resolució urgent, 
que estan per damunt d’interessos partidistes, i que si no els resolem, 
contribuïm a que cada vegada més gent visca sota el llindar d’humanitat.

El poder ciutadà radica en la participació, en el compromís. Altre món 
serà possible si els governs saben que, des d’este moment, les seues 
funcions no deuen desenvolupan-se per als ciutadans, sinó amb el 
ciutadans. Que el bon mestre no es aquell qui ordena “fes-ho-com-jo”, sinó 
que diu, “fes-ho-amb-mi”.

La ciutadania, per tal d’afermar i eixamplar, a més i mes gent, la majoria 
d’edat, haurà de ser coherent entre les seues paraules, pensaments i 
accions, constant, i no oblidar mai que “ha de fer sempre amb altres”.

El ministeri va publicar el dissabte 28 de febrer 
la modificació de la Llei de l’Impost de Societats 
que permet que, en determinades condicions, 
les entitats amb menys de 50.000€ d’ingressos 
queden exemptes de l’impost.

Esta modificació parcial s’ha inclòs en l’article 7 
del Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de 
mecanisme de segona oportunitat, reducció de 
càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Amb esta nova normativa, el govern recupera els 
3 supòsits d’exempció de l’Impost de Societats 
anteriors a la reforma fiscal però rebaixant 
els límits de manera que queden exemptes de 
presentar l’impost les entitats que complisquen 
els tres supòsits a l’hora:

Tinguen ingressos totals menors de 50.000€.

No superen els 2.000€ d’ingressos no exempts 
sotmesos a retenció (interessos de capital, o 
rendes del patrimoni).

Que totes les rentes no exemptes estiguen 
sotmeses a retenció o el que és el mateix que 
no tinguen cap ingrés no exempt i no sotmés a 
retenció.

En definitiva, la situació legal no canvia massa i 
cal tindre en compte que la tercera restricció és 
la que la majoria d’associacions hauran d’estudiar 
amb detall i amb una assessoria específica, ja que 
moltes associacions pensen no estar fent activitat 
econòmica i en realitat sí que la fan.

A més a més recordem que heu de complir les 
obligacions documentals i procedimentals, les 
obligacions comptables, la resta d’obligacions 
fiscals i presentació dels models tributaris, les 
obligacions laborals si teniu personal contractat, la 
Llei de protecció de dades de caràcter personal, la 
Llei de Transparència, la del voluntariat,… 

L’administració ha carregat a les associacions 
de tasques burocràtiques i ha abandonat en 
ajudes i acompanyament, oblidant-se de la seua 
tasca social.

El compliment de totes les obligacions, afegeix 
una càrrega de treball burocràtic per a la qual 
no estan preparats els directius i voluntaris, 
sobretot si tenim en compte que el motiu pel qual 
els directius voluntaris de les entitats ho són és 
per afició cultural, esportiva, social... però no per 
cap afició a desenvolupar tasques comptables o 
administratives. 

El ministeri tira enrere 
l'obligatorietat de 
presentar impost 
de societats a les 
associacions
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1  Formació de tècnics 
municipals perquè 
assessoren amb 
coneixement de les 
obligacions legals i la 
responsabilitat de les 
associacions. 2  Formació i 

assessorament a 
les associacions per 
a millorar la seua 
incidència. 

5 Aplicar el principi 
de subsidiarietat, el 
qual disposa que un 
assumpte ha de ser 
resolt per la instància 
més pròxima al 
problema i per tant que 
l’administració local 
s’abstinga d’intervenir 
allí on els grups o 
associacions més 
xicotetes estiguen 
fent-ho i que recolzen 
aquestes intervencions 
a través de convenis de 
col·laboració plurianuals 
per a la gestió de 
serveis, projectes i 
espais públics. 

3  Modificació de la Llei 
de racionalització 
i sostenibilitat de 
l’administració local 
en la mesura que 
permeta la col·laboració 
i finançament a les 
associacions.

4  Destinar l'1’5 % del 
pressupost dels 
ajuntaments a projectes 
realitzats per les 
associacions locals. 

7  Prioritzar en els criteris 
de subvenció, convenis 
o contractació a les 
associacions sense ànim 
de lucre amb vocació de 
servei públic.

6  Coordinar accions entre 
les associacions, els 
Secretaris i Interventors 
per a donar solucions 
als problemes de les 
associacions en l’àmbit 
legal municipal i per a 
disminuir la burocràcia 
en la relació amb 
aquestes. 8  Instar al fet que la 

Llei del Voluntariat 
reforce el treball 
de les associacions, 
vincule la condició legal 
de soci i voluntari, i 
que els projectes de 
voluntariat que fomente 
l’administració local siga 
en coordinació amb les 
associacions.

eleccions2015

Propostes per als ajuntaments i 
mancomunitats en la construcció del 
nou model associatiu més autònom 
i compromès amb la millora 
dels nostres municipis: 
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Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha 
de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. 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. 1.600 exemplars
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Notícies
Les associacions de Mislata 
s’adherisen a la campanya 
somossuper. 
El passat 27 de març es va presentar la 
campanya somossuper de promoció de 
l’associacionisme a Mislata amb més de 
150 participants. Pots veure els vídeos en 
ww.somossuper.org i al nostre canal youtube

Es crea la Xarxa Participa.
La Fundació Horta Sud i diversos municipis 
creen la Xarxa Participa d’educació per a 
la participació. El seu objetiu es aprofitar 
les sinèrgies als projectes d’educació a la 
participació. A la xarxa participen els municipis 
d’Alaquàs, Mislata, Picassent, Quart de Poblet i 
les Fundació Horta Sud i Novessendes.

Caixa Popular i la Fundació Horta Sud 
renoven el conveni de col·laboració per 
a l’enfortiment del teixit associatiu. 
Ja són més de 20 anys els que treballen de forma 
conjunta amb programes de formació, ajudes 
a projectes interassociatius, i en definitiva 
creen eines per a l’ampoderament de la societat 
organitzada.

El futur empresarial 
de l’Horta Sud a debat. 
El dia 20 d'abril es varen presentar les propostes 
dels Partits Polítics amb representació 
parlamentària sobre la Comarca de L'Horta 
Sud i el seu futur econòmic i empresarial, amb 
especial referència a les polítiques d'ocupació i 
de reindustrialització

El dia 24 de maig tria el teu paper. 
El diumenge 24 de maig es celebren eleccions 
per determinar qui ens representarà i qui 
governarà l’Ajuntament del nostre municipi i 
la Generalitat Valenciana. Durant els pròxims 
quatre anys, en el nostre Ajuntament i la 
Generalitat Valenciana es prendran decisions 
que ens afecten constantment i ara tenim 
l’oportunitat d’influir donant suport amb el 
nostre vot a aquells programes i candidatures 
que millor defensen els nostres interessos. Amb 
esta campanya la xarxa JOVES.net vol oferir 
informació d’interés sobre el procés electoral 
que puga resoldre possibles dubtes als joves que 
votaran per primera vegada.

Activitats
20 i 22 d’abril

Curs obligacions fiscals per a 
associacions a Picassent
Inscripcions a la Casa de Cultura 961 23 58 59

24 i 25 d’abril

VII Trobada Estatal d’Educació per a la 
participació
Diferents entitats de tot l’Estat cercaran 
propostes per a educar en la participació els dies 
24 i 25 a la nostra comarca.

28 d’abril

Xerrada obligacions fiscals per a 
associacions a Mislata
Inscripcions al CIJ 963 990 340

9 de maig

Curs obligacions fiscals per a 
associacions Consell de la Joventut CV
Inscripcions CJCV

16 de maig

Curs obligacions fiscals per a 
associacions Alaquàs
Inscripcions CJ el Passatge. 961 502 343


