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visibilitzar, valorar, agrair i reconèixer l’aportació social i econòmica que les 
associacions realitzen a la societat amb dades objectives del que aporta el moviment 
associatiu a cada municipi: persones associades, voluntàries, hores de dedicació, 
recursos econòmics, etc.

Fomentar la corresponsabilitat entre l’administració pública i les associacions. 
Aquest projecte desenvolupat i dirigit per la Fundació Horta Sud ofereix una eina 
per a arreplegar i analitzar una sèrie de dades objectives amb les quals es pretén 
demostrar que la confiança en el tercer sector no és cega, que les organitzacions 
són transparents i que aporten i enriqueixen a la societat.

construir allò públic des del dinamisme i la cogestió.  Les associacions fan una 
aportació vital dins de les seues comunitats de referència ja que estan, constantment, 
dinamitzant diferents espais i persones dins dels nostres municipis. En aquest sentit, 
obrin espais on poder fer-se preguntes sobre com volem viure conjuntament. 
Aquest estudi pretén, per tant, trencar la visió de que allò públic fa solament 
referència a l’Administració Pública, posant en valor tota la tasca i tot el potencial que 
aporten les associacions a la comarca de l’Horta Sud.

Fer pedagogia. Les associacions s’han d’acostumar a ser transparents, a arreplegar 
dades, a avaluar i complir la llei. Volem construir un relat comú i compartit entre totes 
les entitats de que totes som importants i juntes som més fortes, més eficaces i més 
autònomes. 

L’estudi s’ha realitzat a la comarca de l’Horta Sud, fonamentalment als municipis 
que formen part de la Xarxa Participa: Alaquàs, Aldaia, Alfafar, Catarroja, Manises, 
Mislata, Picassent, Torrent i Quart de Poblet. En una estimació de 2.000 associacions 
actives a tota la comarca, amb dades del registre provincial d’associacions, dades 
depurades amb les dades dels registres municipals d’associacions, s’ha passat una 
enquesta a 140 associacions d’aquests municipis dels diferents sectors. S’ha creat una 
plataforma informàtica per arreplegar i analitzar una sèrie de dades objectives de les 
associacions, les quals fan referència al nombre de persones associades, voluntàries 
i contractades, al nombre de recursos econòmics amb els que compten, quin tipus 
de riquesa són capaces de generar, etc. Aquestes dades, les quals s’han arreplegat 
a través d’un qüestionari, es poden consultar i analitzar a través d’una plataforma 
on-line i que es convertirà en una eina permanent al servei de les entitats i la seua 
millora. Es pot consultar en el següent enllaç: associacions.org

En la realització de l’estudi ha participat el personal tècnic de participació dels 
ajuntaments de la comarca. 

Aquest estudi va començar amb un grup d’associacions com a grup pilot i després 
de moltes modificacions es va passar l’enquesta definitiva a les associacions 
participants: s’ha informat i treballat al respecte amb els cursos i jornades 
d’Associacions de cada localitat, a diferents reunions mantingudes amb diverses 
associacions, als actes que s’han estat realitzant conjuntament entre la Fundació 
Horta Sud i els ajuntaments i, a més, s’ha fet un seguiment personalitzat (trucades 
telefòniques, visites, reunions informals, etc.) per part del personal tècnic de cada 
ajuntament per tal d’anar animant a les associacions a participar en aquest projecte.

Què es pretén amb 
aquest estudi?

com s’ha realitzat?
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Fiabilitat. A banda de tindre en compte el nivell de significació, la dispersió de la 
mostra i el marge d’error del +- 8%, per tal de minimitzar els possibles errors, s’han 
tingut en compte diferents aspectes: 

A la pròpia plataforma s’han activat avisos per tal de notificar si les dades  —
preguntades de diferents formes no quadraven. 
S’ha aplicat el principi de Pareto, és a dir, s’ha comprovat que les dades  —
referents al 20% de les associacions que més diners mouen coincidien amb 
els seus quadres de resultats aprovats per assemblea. S’ha comprovat que 
les subvencions declarades per les associacions coincidien les dades de la  
concessió de subvencions de l’Ajuntament. 

Associacions als municipis de la comarca de l'Horta Sud

Número d’associacions

2008 2014 2017

alaquàs 125 188 208

aldaia 160

alfafar 66 96 98

Benetússer 66 101 110

catarroja 130

manises 200

massanassa 10 40 46

mislata 96 211 210

paiporta 130

picassent 81 140 156

Quart de poblet 127 188 180

Xirivella 104 150 100

Elaboració pròpia a partir de dades dels registres municipals

Aquest estudi s’ha estat planificant al llarg de l’any 2016 i s’ha estat duent a terme 
durant els primers mesos de l’any 2017. En total han participat 140 associacions i 
entitats de la comarca.

La mitjana d’associacions registrades als registres municipals per municipi és de 144 
(mitjana obtinguda dels 12 municipis que han donat dades). Més d’un 30% de les 
associacions registrades ja no tenen activitat. 

Quan s’ha realitzat i qui 
ha participat?
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subvencions i convenis de col·laboració

Quadre de subvencions / gràfic 

2017 % sobre el total del pressupost de l’ajuntament
alaquàs 138.640 € 0,64%

aldaia 207.100 € 1,90 %

Benetússer 45.500 € 0,49%

catarroja 220.884 € 1,20%

manises 104.574 € 0,43%

massanassa 146.600 € 1,87%

mislata 366.915 € 1,28%

paiporta 566.305 € 3,79%

picassent 249.985 € 1,69%

Quart de poblet 680.000 € 2,82%

Elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos municipals i base de dades nacionals de subvencions.

Àmbits d’actuació El 60% de les associacions actuen a nivell local, un 16% a nivell comarcal i un 14% és 
d’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

Les associacions són predominantment localistes, preocupades pel seu territori 
més pròxim, tal com s’ha reflectit en els diferents estudis realitzats per la Fundació 
Horta Sud conjuntament amb la Universitat de València.

Estudi d’avaluació dE l’impactE dE lEs associacions a l’Horta sud 5

60% Local

16% Comarcal
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camps d’acció

persones associades i 
voluntàries 

Destaquen en primer lloc les associacions festives i tradicionals (20%) i les de l’àmbit 
de la cultura (19%). En segon lloc, destaquen les associacions que es dediquen 
al món de l’educació (15%) i les esportives (14%). Per últim, també cal destacar 
el  percentatge d’associacions veïnals (9%). Al qüestionari existia la possibilitat 
d’assenyalar fins a tres sectors o camps d’acció.

Hi ha un ventall de tot tipus d’associacions en les quals pràcticament tots els 
sectors estan representats, circumstància que ofereix una imatge prou clara de 
la dinamització existent a la comarca per part de les entitats de la societat civil.

Les associacions de la comarca tenen més de 200.000 persones associades a les 
seues entitats. 

Respecte a les persones voluntàries hi ha més de 21.854 persones que assumeixen 
responsabilitats i tasques a les seues entitats.

% Educació (AMPES, EPA, 
alumnes,...): 15 %

% Veïnals: 9 %

% Cooperació i 
sensibilització (educació 
al desenvolupament, 
ONGD,...): 3 %

% Cultura, patrimoni, 
territori, llengua,...: 19 %

% Infància, adolescència 
i joventut: 5 %

% Dona: 5 %

% Persones majors: 3 %

% Festa i tradicions 
(Falles, Comparses, 
gaiates,...): 20 %

% Medi ambient i 
mobilitat sostenible: 1 %

% Iniciatives 
econòmiques 
(comerciants, 
empresaris, gremis,...): 
1 %

% Assistència Social 
(diversitat funcional, 
dependència, 
immigrants,...): 1 %

% Esportives: 14 %

% Religioses: 3 %

% Altres: 1 %

Camps d’acció
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dedicació de les 
persones voluntàries

De les persones voluntàries, quasi la meitat dedica un parell d’hores a la setmana, 
un 31% li dedica entre 2 i 5 hores setmanals i un 23% li dedica més de 5 hores a la 
setmana. 

En un càlcul aproximat,  fent una mitjana de les hores dedicades pel nombre de 
persones voluntàries podríem parlar que a cada municipi les persones voluntàries 
estarien dedicant més de 2750 hores a la setmana de forma desinteressada a la 
millora de la vida de les persones i del municipi.

distribució per edat, 
persones voluntàries 

Més de la meitat de la població que participa en tasques de voluntariat a la comarca 
Horta Sud té entre 30 i 45 anys, un 28% són menors de 30 anys, un 10% majors de 65 
anys i un 7% persones entre 45 i 65 anys. 

Menys de 30 anys

De 30 a 45 anys

De 46 a 65 anys

Major de 65 anys

dedicació de les persones voluntàries

Entre 0 i 2 h/setmana: 46%

Entre 2 i 5 h/setmana: 31%

Més de 5 h/setmana: 23%
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distribució del 
voluntariat per gènere

distribució de persones 
associades i juntes 
directives per gènere

El 51 % de les persones voluntàries són dones i un 49% són homes 

El 53% de les persones associades són homes i el 47% són dones

Quant a la distribució per gènere de les Juntes Directives de les associacions 
el 51 % són homes i el 49 % són dones. Malgrat que les dades referents a la 
representativitat de gènere (tant a nivell del voluntariat com de les persones 
representants a les juntes directives) s’aproximen a una distribució equitativa, és 
important destacar que durant l’anàlisi individual de cadascuna de les entitats 
participants en aquest estudi han aparegut diversos casos d’associacions que estan 
compostes en la seua pràctica totalitat solament per homes o solament per dones. 

Dones: 51%

Homens 49%

Dones: 47%

Homens 53%
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personal contractat. les associacions de l’Horta sud més de 3.000 llocs de treball, dels quals el 85% 
són contractes a temps parcial (generen professorat de tallers, entrenadores i 
entrenadors esportius,...). Un 15% a temps complet, és a dir calculem que més de 
400  persones estan contractades a temps complet en entitats no lucratives. 

El moviment associatiu genera llocs de treball. Segons el Center for Civil Society 
Studies de la Universitat John Hopkins, el sector sense ànim de lucre ja és el que 
genera més ocupació en moltes de les economies industrials més avançades del 
món, ja que empra a 56 milions de treballadors i treballadores a jornada completa. 
És probable que aquests percentatges augmenten a un ritme constant en els 
pròxims decennis a mesura que l’ocupació passe d’una economia de mercat molt 
automatitzada a una economia social que requereix del treball humà (…)

250

Contractats/ades Jornada parcial Jornada parcial 
dones

Jornada parcial 
homens

Jornada completa Jornada completa 
dones

Jornada completa 
homens

200
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0

Dones: 49 %

Homens 51 %
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activitats que realitzen.

despeses.

ingressos.

Nombre d’activitats puntuals a l’any que realitzen les associacions a la comarca són 
16.312, unes 800 activitats puntuals per municipi, amb una mitjana de participants de 
106 persones per activitat. 

El nombre d’activitats periòdiques que s’organitzen setmanalment als municipis 
de la comarca són 18.603, més de 900 activitats periòdiques per municipi, amb 
una mitjana de participants de 25 persones per cada activitat. 

El moviment assocaitiu gestiona i dinamitza gran part de l'activitat sociocultural dels 
municipis. Organitza les activitats extraescolars, socials, esportives, culturals, 
educatives, nmusicals, juvenils, etc.

Quant a les despeses els 53 milions d’euros es distribueixen el 55% en activitats, el 
35% en personal, un 10% en manteniment de les instal·lacions i no arriba a un 1% per 
a difusió. 

Els ingressos totals superen els 60 milions d’euros. El 36% dels ingressos són per 
subvencions, el 21 % per quotes de les persones associades, el 14% és per donatius, 
el 13% és per patrocinis d’empreses privades, el 13% de la prestació de serveis propis 
i un 3% de l’explotació dels recursos propis. per tant podríem dir que el moviment 
associatiu multiplica per tres cada euro públic que rep. 

Per altra banda els ingressos per subvencions provenen en un 41% dels Ajuntaments, 
el 50% de la Generalitat Valenciana i un 9% es distribueix entre Diputació, l’Estat i 
Europa. 

36%

21%

14%

13%

13%

3%

55% activitats

35% personal

10% manteniment

1% difusió
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conclusions: El moviment associatiu aporta més del que rep de les administracions  —
públiques, manté l’activitat social, cultural, esportiva, etc. dels municipis 
i manté el concepte de comunitat en una societat cada vegada més 
individualitzada. 

El moviment associatiu, encara que són entitats privades, té vocació de servei  —
públic, milloren la qualitat de vida de les persones i dels municipis  i així ho 
hauria d’entendre l’administració pública. 

Mobilitzen recursos per a la comunitat, cada euro de subvencions les  —
associacions el multipliquen per tres, per tant podriem dir que les 
activitats fetes per les associacions són tres vegades més econòmiques 
que si les gestionara un ajuntament.

— Els recursos mobilitzats s’inverteixen en la comunitat, no va al compte de 
resultats d’accionistes. 

Les associacions generen llocs de treball.  —

Les associacions són el cor dels nostres municipis, els pocs espais que ens  —
queden per a compartir la vida amb els altres, per fer poble, per construir 
comunitat més enllà de l’individualisme imperant, per pensar en el bé de 
general per damunt del nostre interés particular. 

L’associació és, encara, un element socialitzador, com és el carrer, en el qual  —
compartim interessos comuns, de manera voluntària, amb altres persones i 
que ens permet fer junts allò que ens agrada i decidim de forma voluntària. 
Les associacions ens permeten fer esport, música, activitats extraescolar, 
l’atenció a les famílies, el temps lliure educatiu dels nostres fills, la festa, la 
cultura, etc.

Necessitem les organitzacions  per a seguir construint una societat plural,  —
democràtica i solidària, mantenint les seues funcions per a cohesionar la 
comunitat, transformar-la i continuant provocant  a l’acció.
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Estudi d’avaluació dE 
l’impactE dE lEs associacions 
a l’Horta sud

aa 2.000
associacions 

200.000 
persones associades.

21.854 
persones voluntàries 

2.750 
h/setmana de voluntariat per municipi.

3. 451
llocs de treball.

800 
activitats puntuals/any i per municipi

106
persones/activitat. Mitjana de participants

900 
activitats periòdiques per municipi

€ 60.000.000 €
d’ingressos.

€ € € x 3
Multipliquen cada € públic 




