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“A l’Horta Sud es crea la primera plataforma en línia del País 

Valencià que calcula l’impacte de les associacions a la 

comarca” 

8 febrer 2018.-Torrent | La plataforma mostra dades com que les associacions generen més de 

3.000 llocs de treball o que el moviment associatiu multiplica per tres cada euro públic que rep. 

Les associacions generen més de 3.000 llocs de treball. Aquest és un dels resultats de l’estudi realitzat 

per la Fundació Horta Sud, promotora de la plataforma online que avalua l’impacte del moviment 

associatiu. 

Es tracta de la primera plataforma que valora de manera quantitativa el que aporta el moviment 

associatiu als municipis i a la comarca. L’estudi, que s’ha dut a terme al 2017 a diferents municipis de la 

comarca, es completarà de manera qualitativa en la detecció de necessitats de les associacions en cada 

una de les jornades previstes al 2018 a Paiporta i Torrent, entre altres. A més a més, està previst que els 

resultats d’aquest estudi siguen presentats en diversos actes i jornades programats al llarg de 2018 en 

diferents municipis de la comarca participants del projecte, amb l’objectiu de posar en valor, visibilitzar 

i retornar al moviment associatiu, la informació sobre la important tasca que realitzen i la seua 

capacitat d’incidir en el seu entorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què es pretén amb aquest estudi  

mailto:fundacio@fhortasud.org


 

      
  
  

 

C/ Caja de Ahorros, 4  
46900 Torrent  
Horta Sud/València  
Tl. 961 553 227 

fundacio@fhortasud.org 
      

Fundació Horta Sud. CIF: G-46214490 

Reconeguda i  classificada com a Fundació docente  

privada.  

Resolució del Ministeri d’Educació i Ciència  22/09/1980.  

Registrada amb el númp/59 de la C.V.  

L’estudi preten visibilitzar, agrair i reconèixer l’aportació social i econòmica que les associacions 
realitzen a la societat amb dades objectives.  A més a més, tracta de 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: 

 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. Fer-se les preguntes de forma compartida, però des de dades objectives per a 

poder avançar i prendre decisions per a millorar les nostres entitats. Però la presa de decisions de forma 

responsable s’ha de fer sobre un anàlisi objectiu de la realitat de del moviment associatiu. 

Com s’ha realitzat? 

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, Paiporta, Picassent, Torrent i 

Quart de Poblet. S’ha realitzat una enquesta a 140 associacions mantenint la proporcionalitat als 

diferents sectors. Aquestes dades, les quals s’han arreplegat a través d’un qüestionari, es poden 

consultar i analitzar a través d’una plataforma online que es convertirà en una eina permanent al servei 

de les entitats i la seua millora. Es pot consultar al següent enllaç: http://associacions.org 

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 amb les dades 

de la concessió de subvencions de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

Més de 200.000 persones associades  i 20.000 voluntaris  
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2.750 hores semanals dedicades de forma voluntària per municipi.  

 

 

Les associacions de l’Horta Sud més de 3.000 llocs de treball 

Dels quals, el 85% són contractes a temps parcial (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 (…) 
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Més de 16.000 activitats puntuals a l’any a tota la comarca.  

Unes 800 activitats puntuals per municipi, amb una mitjana de participants de 106 persones per 
activitat.  

El número 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, com per exemple les activitats extraescolars, socials, esportives, culturals, 
etc dels nostres municipis. 

 

Multipliquen per 3 cada € rebut per una subvenció.  

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. 

 

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 està format per entitats privades, té vocació de servei 
públic i millora la qualitat de vida de les persones i dels municipis, i així ho hauria d’entendre 
l’Administració Pública.  
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 Mobilitzen recursos per a la comunitat: cada euro de subvencions públiques les associacions el 
multipliquen per tres, per tant podrien dir que les activitats fetes per les associacions són tres 
vegades més econòmiques que si les gestionara un ajuntament. 

 El 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 interès 
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 extraescolars, 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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