
ls últims anys l’augment 
de la càrrega burocràtica 
i les obligacions fiscals 
per a una associació 
està fent que entitats 
petites que no tenen 
una estructura forta o 
una gran base social no 

puguen afrontar les seues obligacions 
legals. Hem de tindre en compte que les 
persones ens associem per aconseguir 
objectius comuns amb els altres, però 
no som uns experts en comptabilitat, 
fiscalitat o procediment administratiu, 
més bé al contrari esta tasca ens està 
llevant temps de fer el que realment volem 
aconseguir en l’associació. 

També hi ha una sèrie de costos que 
hem d’afrontar d’alguna o altra manera: 
Assegurança de Responsabilitat Civil, 
gestories per fer impostos, assegurances 
de voluntariat, manteniment de locals, que 
tots junts poden superar els 1.000 € anuals. 

Estem en un moment que haurem 
de plantejar-nos com resoldre estos 
problemes i continuar desenvolupant les 
nostres activitats. Aquestes són algunes 
de les solucions que hem trobat a la nostra 
comarca: 

Federar-se amb altres per mancomunar 
serveis. T’incorpores a una federació 
creada o te juntes amb tres o més entitats 
i constituïu una federació. En esta opció 
cada associació manté la seua entitat 
jurídica pròpia i el seu CIF, manté les seues 
obligacions però mancomuna serveis 
(assegurances, nòmines, LOPD,...) i fins i 
tot pot arribar a tindre una comptabilitat 
única i que tota la càrrega comptable i fiscal 
l’assumisca la federació. Penseu que esta 
opció també vos dóna més representativitat, 
s’aprofiten sinergies, sou més forts,... Així ja 
ho ha fet des de els seus orígens la Federació 
de Cases de Joventut, podeu preguntar per 
l’experiència si contacte amb ells 
www.lafederacio.org

Ajuntar-se amb altres per tindre una sola 
entitat jurídica i diverses seus. El fet de 
tindre un projecte interessant no vol dir que 
hages de constituir una associació, pots 
ajuntar-te amb altres entitats constituïdes, 
com pot ser una associació de veïns, de 
dones, d’infància, etc... Desenvolupa el teu 
projecte dins de la seua estructura i entitat 
jurídica. Experiències: Esplais Valencians 
www. fesesplai.org o Tyrius,... 

Subcontracta la part de l’activitat 
econòmica a altres entitats. 
A vegades amb la voluntat de fer-ho tot 
o de que el que fem tinga un cost ajustat 
estem assumint una responsabilitat per a la 
que no estem preparats, o no ens pertoca. 
Penseu que no podem fer el paper de les 
empreses que contracten personal per al 
nostres tallers, ni de les papereries que 
venen els llibres, ni de les assessories, ni de 
les agències de viatges, etc. Parleu en estes 
empreses i feu aliances amb ells però que 
vos descarreguen de la part burocràtica. 
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Per un 
final...

Sabem que les associacions 
són eines de participació, amb 
unes obligacions legals per als 
seus membres i directius.
Si la teua associació ja no funciona o ha complit els 
seus objectius... mereix un final digne i feliç que, 
a més, allibere de qualsevol obligació o possible 
sanció als associats i a la junta directiva.

Coneix la nostra Guia...
“Passos per a la dissolució d’una associació”
www.ortasud.org

per a la teua 
associació!



Butlletí Informatiu fundació horta sud centre de recursos associatius

Com ens afecta a les 
associacions l'entrada 
en vigor de la Llei de 
Transparència?
Estem obligats a seu compliment? 

La llei diu que estaran obligades les entitats privades que perceben 
durant el període d’un any més de 100.000 € en subvencions o ajudes 
públiques o que, com a mínim, un 40% del total dels seus ingressos 
anuals provinguen d’ajudes o subvencions públiques, sempre que 
aquesta quantitat siga superior als 5.000€.

Independentment de l’obligació o no de la llei, les associacions haurem 
de donar un pas endavant i obrir les portes i les finestres de les nostres 
entitats. Les associacions haurem de publicar els nostres comptes, en 
què ens gastem els diners, les factures, etc… És una qüestió legal i ètica 
que generarà més confiança, legitimitat i coherència, però sobretot és 
necessària per a tindre l’autoritat moral que ens correspon per poder 
exigir-la a la resta d’institucions i als polítics. 

La normativa preveu un règim d’infraccions i sancionador que dependrà 
del grau d’incompliment, les sancions poden ser amonestacions, multes, 
inhabilitació per rebre ajudes públiques o suspensió temporal per 
contractar amb l’administració pública.

Què hem de fer? 

La llei obliga a publicar una sèrie de documentació de forma clara, 
estructurada i que siga entesa a la pàgina web de l’associació. 

Quina informació hem de publicar a la web? 

La informació que caldrà publicar és:
Informació institucional: Finalitat i estructura organitzativa, amb ••
el perfil i trajectòria de les persones responsables.
Informació econòmica, pressupostària i estadística. Tots ••
els contractes, convenis i subvencions obtingudes per les 
administracions públiques.
Els pressupostos, amb la descripció de les principals partides ••
pressupostàries i la informació actualitzada i comprensible.

Els comptes anuals i els informes de l’auditoria de comptes•• .
Les retribucions percebudes anualment pels càrrecs i màxims ••
responsables de les entitats, així com les indemnitzacions 
percebudes.

Quan entra en vigor? 

A partir del 10 de desembre de 2015

20.000 € 
per a projectes 

interassociatius

Volen crear 
sinergies entre 
associacions i que 
treballen en xarxa
–––
Volen recolzar a 
les associacions 
que estan donant 
respostes i 
transformant la 
realitat.
–––
Si tens un projecte 
en el que cooperen 
varies entitats que 
millora la qualitat 
de vida de les 
persones o dels 
territoris
–––
participa!
––––
Tens fins el dia 2 de novembre per a 
presentar la proposta en qualsevol oficina 
de Caixa Popular, Grupo Ugarte o a la seu 
de la Fundació (Museu Horta Sud).
C/ Mare de Déu de l'Olivar, 30. Torrent

––––
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activitats
Curs Obligacions documentals i 
procedimentals per a les associacions 
de la Federació de Centres Andalusos
12 de setembre de 2015
De 10 a 14 h. Albal
Per a inscriure’s: www.fecacv.es

I Jornada d'Associacions i Patrimoni
19 de setembre de 2015
El patrimoni a l'Horta, reptes de futur. Museu 
Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March
Dissabte 19 de setembre
Objectiu: Conèixer-nos entre les associacions de 
patrimoni que estan treballant dins i fora de la 
comarca i de veure les possibilitats d'aprofitar 
les sinergies i visibilitzar el nostre treball de 
forma conjunta.
Organitza: Amical Wikimedia, Campaners 
d’Alaquàs, Col·lectiu Soterranya, Coordinadora 
en defensa de los Bosques del Turia, Fundació 
Assut, Fundació Horta Sud IDECO, Museu de 
Ceràmica de Manises, Museu Comarcal de 
l’Horta Sud, Quaderns d’investigació d’Alaquàs.
Activitat gratuïta
Inscripció prèvia al telèfon 961 588 221 o
museu@museuhortasud.com

Jornades per a regidors, tècnics 
municipals, directius i gestors 
d'associacions. Estalviar gestionant 
els ajuntaments amb la participació 
ciutadana. La gestió cívica i la 
municipalització de serveis.
24 de setembre de 2015
Lloc: Centre Cultural Simetes
Camí de les simetes, 1
(enfront al pavelló municipal) Manises (València)
Inscripció gratuïta, 
places limitades reserva prèvia
Escola de Cases: www.casesdejoves.org 
Telèfon 961 144 415
Organitzen: Fundación Movimiento Ciudadano, 
Escola de Cases, Fundació Horta Sud, Federació 
de Cases de Joventut, Associació Impuls, 
Associació de Dones Antares, 15M Manises, 
Associació de Veïns Sant Francesc, Esplais 
Valencians, Setem, Col·lectiu Soterranya, 
Fundación Ugarte, Caixa Popular, Club de 
Muntanya Manises

notícies
Canvi de seu de la Fundació Horta Sud
A partir de setembre la Fundació Horta Sud 
tindrà la seu al Museu Comarcal de l’Horta Sud 
Josep Ferrís March. Al carrer Mare de Déu de 
l’Olivar, 30 de Torrent

Signa el manifest per un nou model 
associatiu
Diferents Associacions signen un manifest 
per a construir un nou model associatiu basat 
en 4 eixos: la Transparència i el cumpliment 
de la legalitat, l’increment de la base social i 
la participació, la responsabilitat social de les 
associacions respecte dels problemes que ens 
afecten i una altra relació amb l’administració 
més igualitària que tracta al moviment 
associatiu amb capacitat per a la gestió de 
serveis públics. El manifest el pots consultar a 
www.fhortasud.org

Manifest de les associacions 
empresarials per a reactivar 
l’ocupació
Les associacions Empresarials de l’Horta Sud 
signen un manifest adreçat als nous dirigents 
polítics per a que prenguen mesures per 
reactivar la reindustrialització i l’ocupació de 
la comarca. Així mateix demanen un pacte 
social per a reclamar un finançament just de 
la Comunitat Valenciana, una llei que regule 
l’organització dels polígons industrials, 
inversions en innovació o un pla estratègic per a 
la comarca. Pots accedir al manifest i adherir-te 
en la www.fhortasud.org.
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