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Les associacions són el motor de la ciutat de Castelló. Tenen un paper fonamental per a la
conservació i la consolidació de la democràcia. En la nostra tasca diària com a Ajuntament
treballem per a donar suport i difusió a les nostres entitats.
Una vegada a l’any el nostre registre municipal d’entitats presenta l’informe amb les dades
públiques de l’impacte que les associacions tenen a la ciutat de Castelló.
La tasca solidària de les associacions de Castelló és abrumadora, canalitzant el treball voluntari
de les persones, aglutinant a totes les associacions de la ciutat, i amb un impacte sobre el PIB
de Castelló pròxim a l’1%. Les entitats organitzen centenars d’activitats imprescindibles per a la
ciutadania, i generen llocs de treball molt diversos.
Les associacions de Castelló seran claus si volem afrontar els objectius de desenvolupament
sostenible abans del 2030, especialment en la millora dels valors democràtics i prosocials de les
persones, el canvi climàtic, i també en la construcció diària de xarxes de solidaritat.
No existiria ciutat en un sentit humà, sense teixit associatiu.
Gràcies pel vostre treball.
Amparo Marco Gual | Alcaldessa de Castelló
Francesc Mezquita Patuel | Regidor de Participació Ciutadana
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Només m’agradaria recordar alguns textos que marquen el sentit de la Llei Orgànica del Dret
d’Associacions en la seua exposició de motius i que d’alguna manera inspira aquest projecte i no
hauríem de perdre de vista:
“Aquesta Llei reconeix la importància del fenomen associatiu, com a instrument d'integració en
la societat i de participació en els assumptes públics, davant del qual els poders públics han de
mantenir un equilibri curós, d'una banda com a garantia de la llibertat associativa, i d'una altra
com a protecció dels drets i les llibertats fonamentals que puguen estar afectats en l'exercici
d'aquesta activitat”.
“En organitzar-se, la ciutadania es dota de mitjans més eficaços per fer arribar la seua opinió
sobre els diferents problemes de la societat als qui prenen les decisions polítiques. Enfortir les
estructures democràtiques en la societat reverteix en l'enfortiment de totes les institucions
democràtiques i contribueix a la preservació de la diversitat cultural”.
“És evident que les associacions exerceixen un paper fonamental en els diversos àmbits de
l'activitat social, que contribueixen a un exercici actiu de la ciutadania i a la consolidació d'una
democràcia avançada, i que representen els interessos dels ciutadans davant dels poders
públics i desenvolupen una funció essencial i imprescindible, entre altres, en les polítiques de
desenvolupament, medi ambient, promoció dels drets humans, joventut, salut pública, cultura,
creació d'ocupació i altres de similar naturalesa, per a la qual cosa la Llei preveu l'atorgament
d'ajudes i subvencions per part de les diferents administracions públiques d'acord amb el marc
legal i reglamentari de caràcter general que les preveu, i amb el marc específic que en aquesta
matèria es regule legalment en el futur”.
“És necessari que les associacions col·laboren no solament amb les administracions, sinó també
amb la indústria i el comerç, les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals;
col·laboració edificada sobre una relació de confiança mútua i d'intercanvi d'experiències, sobretot
en temes com el medi ambient, la cultura, l'educació, la sanitat, la protecció social, la lluita contra
la desocupació i la promoció de drets humans”.
“En definitiva, amb aquesta Llei es pretén superar la normativa preconstitucional vigent prenent
com a criteris fonamentals l'estructura democràtica de les associacions i la seua absència de
finalitats lucratives, així com garantir-hi la participació de les persones, i la participació mateixa
de les associacions en la vida social i política, des d'un esperit de llibertat i pluralisme, i reconèixer,
al seu torn, la importància de les funcions que compleixen com a agents socials de canvi i
transformació social, d'acord amb el principi de subsidiarietat”.
Imma López Primo
Presidenta de la Fundació Horta Sud
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Presentació de l’informe
La Fundació Horta Sud acompanya a les associacions compromeses amb la defensa dels drets
humans i dels valors democràtics. Vol contribuir a l’adequació del moviment associatiu als nous
requeriments, visibilitzar i posar en valor allò que sempre han fet i enfortint-les des dels següents
eixos:
1. Transparència i compliment de la legalitat. Les associacions hauran de donar un pas endavant
i obrir les portes i les finestres de les seues entitats. És el moment, les associacions han de
publicar els seus comptes, en què s’han gastat els diners, les factures, qui són les persones de
la Junta Directiva, els seus projectes, les memòries,…
2. Representatives, fortes i autònomes. Les associacions han d’incrementar la seua base social,
ser més autònomes i independents també en el seu finançament. La base social i l’autonomia
financera els donarà autoritat moral i capacitat crítica.
3. Treball en xarxa entre les entitats. És el moment de teixir xarxes per aprofitar les sinergies,
millorar la nostra incidència, tindre més representativitat, és temps d’unir-se i fusionar-se amb
altres entitats.
4. Equilibri en el compliment de les 4 funcions del moviment associatiu: la Funció social
(construcció de societat, valors, cultura, solidaritat entre les persones…); la Funció educativa
(eduquen en competències, habilitats, responsabilitats, són escoles de democràcia, de diàleg,
consens…); la Funció econòmica (generen llocs de treball, aporten al PIB de forma més justa i
igualitària, mobilitzen recursos…); la Funció política (control de l’acció política, denuncien les
causes dels problemes i actuen sobre les conseqüències, s’ impliquen en la solució…)
5. Canvi en la relació amb l’administració, principi de subsidiarietat i foment de l’apoderament
de la ciutadania. Aquest treball amb les associacions és possible gràcies al treball conjunt amb
l’administració que garantisca el principi de subsidiarietat, el qual disposa que un assumpte
ha de ser resolt per la instància més pròxima al problema i que si hi ha associacions que estan
actuant, es recolzen aquestes intervencions, es posen recursos al seu abast i s’abstinguen
d’intervenir directament.
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Què es pretén amb aquest estudi?
L’estudi pretén mostrar el que aporten les associacions de Castelló a la societat, transformar en
xifres quin és el resultat de la implicació, el compromís i la participació de tantes i tantes persones
que treballen de manera voluntària. També pretén:
•

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 i recursos econòmics entre
altres.

•

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 societat.

•

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.
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Com s’ha realitzat?
•

La Fundació Horta Sud ha creat una eina per arreplegar i analitzar una sèrie de dades
objectives de les nostres 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 capaços de generar, etc. Aquestes dades, les quals s’han
arreplegat a través d’un qüestionari, es poden consultar i analitzar a 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

•

Aquest estudi ix de la necessitat de donar visibilitat al moviment associatiu que es
manifesta per les associacions a les diferents formacions i trobades. El qüestionari
s’ha passat a diferents associacions del municipi, hem reforçat a les diferents reunions
mantingudes amb diverses associacions, als cursos de formació i s’ha fet un seguiment
personalitzat (trucades telefòniques, visites, reunions informals) per part del personal tècnic
de l’Ajuntament per animar a les associacions a participar en aquest projecte.

•

Aquest estudi és una imatge del que aporten les 134 associacions de la ciutat de Castelló
que han contestat al formulari. En la majoria de preguntes no hem fet cap extrapolació per
no desvirtuar la realitat, però totes aquelles preguntes que es presenten en percentatge
són extrapolables o ens donen una aproximació de com està el teixit associatiu de la
ciutat. Amb una població de 803 associacions enregistrades, per un nivell de significació
del 95 % i un error del 0.08, la grandària de la mostra mínima és de 127. Finalment són 134
associacions les que han contestat el qüestionari.

•

L’estudi ha sigut realitzat en 2019 amb les dades del tancament de l’exercici econòmic de
l’any 2018.

Càlcul de grandària mostral
z 1,96 (a=0,05) 2,58 (a=0,01)
1,96
Grandària mostral

p (freqüència esperada del paràmetre)

127

0,5
i (error que es preveu cometre)
0,08
Població
803
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Interpretació de les dades obtingudes

170.8881

176.029.350 €2

1.039 €

2.656.985 €

15.50 €

1.6 %

Habitants de Castelló

Despesa per habitant

Despesa en activitats
associatives per habitant:

Pressupost municipal

Pressupost per a
associacions

Percentatge del
pressupost municipal
dedicat a les associacions

8033

Associacions al Registre
Municipal

Les associacions donen vida a la ciutat.
Les associacions porten la major part de l’activitat de temps lliure a la ciutat: esports, educació
musical, festes, activitats extraescolars, juvenils, dona, tallers culturals. Una ciutat sense activitat
associativa és una ciutat sense vida.
Per a aquesta activitat que porta el moviment associatiu de Castelló, l’Ajuntament destina un
1.6% del pressupost municipal, dit d’una altra manera la ciutadania organitzada gestiona l’1.6 %
del total del pressupost.
A altres països d’Europa la gestió de serveis, projectes o espais públics per part de la ciutadania
ha estat més desenvolupada des de que va acabar la II Guerra Mundial. Per exemple les Cases
de Joventut i Cultura en França, en la seua majoria són gestionades per la Federació de Cases de
Cultura i Joventut que té més de 560 Cases associades, 12.000 persones voluntàries i 2.500 llocs de
treball. A Itàlia, a l’article 118 de la Constitució defineix i regula el principi de subsidiarietat segons
el qual: “Estat, Regions, les províncies, les ciutats metropolitanes i els municipis afavoreixen la
iniciativa autònoma dels ciutadans, individuals i associats, per la realització d’activitats d’interès
general, basats en el principi de subsidiarietat”. A Barcelona són 18 Casals de Barri els gestionats
per agrupacions d’associacions amb la fórmula de Gestió Cívica.
A la Comunitat Valenciana ens queda molt per avançar en la Gestió Cívica, encara que hem
progressat en els últims anys com per exemple en la fórmula de concerts en educació o serveis
socials.

1. https://presupuestos.gobierto.es/places/castellon-de-la-plana-castello-de-la-plana/2018
2. https://presupuestos.gobierto.es/places/castellon-de-la-plana-castello-de-la-plana/2018
3. A data 1 d’octubre de 2019
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Associacions federades
El 44 % de les associacions pertanyen a alguna federació i/o coordinadora el 56% no estan
federades.
Pertinença d’associacions a federacions i/o coordinadores

44%

SI Pertanyen

56%

NO Pertanyen

Cada vegada la burocràcia, les obligacions documentals, fiscals, laborals, etc, són majors, hem
de buscar fórmules per poder compartir recursos i poder fer front de forma federada a estos
i altres reptes. Compartir material, recursos, contractar assegurances, resoldre temes com
la Llei de Protecció de Dades, compres col·lectives, gestoria, assegurances, etc.. són temes
que es poden resoldre de manera més fàcil si ens federem. També fer projectes amb altres
associacions o des de la Federació sempre és més enriquidor. En definitiva és temps d’unir
esforços per multiplicar resultats.

Àmbits d’actuació
El 53% de les associacions actuen a nivell municipal. El percentatge d’associacions que actuen a
nivell autonòmic és d’un 26%, a l’àmbit comarcal un 19%, i un 2% estatal.
Àmbits d’actuació

53%
LOCAL

26%

AUTONÒMIC

19%

COMARCAL

*

*Estatal 2%
Les associacions són predominantment localistes, preocupades pel seu territori més pròxim, tal
i com s’ha reflectit en els diferents estudis realitzats per la Fundació Horta Sud conjuntament
amb la Universitat de València.
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Camps d’acció
La pregunta a quin camp d’acció i/o activitat es dedica la teua associació és una pregunta múltiple i
podien assenyalar per ordre de prioritat fins a tres opcions. A l’estudi estan representades associacions
educatives, veïnals, de cooperació i sensibilització, culturals, d’infància, adolescència i joventut, de
dona, de persones majors, festives, mediambientals, d’assistència social, i esportives, principalment.
L’àmbit cultural és en el que es situen la major part de les associacions seguit de les veïnals.
30
25
20
15
10
5
0
Educació

Primera opció

Veïnats

Cooperació
i sensibilització

Segona opció

Cultura,
patrimoni,
territori,
llengua...

Infància,
adolescència i
joventut

Dona

Persones
Majors

Festa i
tradicions,
falles,
comparses,
gaiates

Medi ambient
i mobilitat
sostenible

Iniciatives
econòmiques

Assistència
social

Esportives

Religioses

Altres

Tercera opció

Activitats que realitzen
Realitzen 344 activitats puntuals a l’any en les que participen una mitjana de quasi 200 persones
per activitat i 652 activitats periòdiques a l’any en les que participen una mitjana d’un poc més
de 50 persones per activitat.

344

Activitats puntuals

197

Activitats puntuals

652

Activitats periòdiques

51

Mitjana de participants
Com s’apuntava abans, les associacions mantenen la festa, l’activitat musical, extraescolar, esportiva,
d’educació en el temps lliure dels municipis. Són activitats que es fan a la ciutat, amb vocació de
servei públic. També són la manera de participar i incidir en la vida i les polítiques públiques.
Les Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPES) intenten millorar la política educativa; les
associacions veïnals volen millorar la vida als barris; les associacions juvenils milloren la política
d’oci i temps lliure; les associacions de dones lluiten per la igualtat i contra els assassinats
masclistes, i centenars d’altres associacions estan intentant millorar la vida de les persones. Hem
de reconèixer aquesta manera de fer cultura i participació de les persones com a forma de fer
política i d’incidir a la nostra “polis”. Com a valor afegit, ho fan d’una manera estable en el temps,
organitzada, que genera comunitat i pensa en el bé comú per damunt del bé particular.
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Persones associades i voluntariat

19.426

Persones associades

1.767

Persones voluntàries

Les 134 associacions de Castelló que han contestat el qüestionari representen aproximadament
un 17% del total de les associacions enregistrades al Registre Municipal d’Associacions de
l’Ajuntament.
El número de persones associades que declaren les associacions que han contestat al qüestionari
són 19.426 . Cal aplicar una correcció per l’existència de multiafiliació (és a dir, que una persona
pot estar en varies associacions). Aquest coeficient de correcció està al voltant d’1.6, si l’apliquem
tindríem unes 12.141 persones associades. La multiafiliació és un fenomen que va en augment,
degut a la major especialització del moviment associatiu i de la fragmentació i individualització
de la societat. Segons el CIS aquest fenomen va creixent, en 1980 el 4.5 % de la població estava en
més d’una associació, en 1988 estava un 15.4% i en 2002 un 17.4 %.
Si feren extrapolació de les dades d’afiliació a tota la població estaríem parlant de que
aproximadament el 40% de la població estaria associada. Segons Tomás Alberich Nistal, professor
de Sociologia de la Universitat de Jaén, aproximadament un terç de la població adulta espanyola
(més de 12 milions de persones) està afiliada a una o a diverses associacions, la qual cosa suposa
uns 17,5 milions de carnets d’afiliats, comptant la multiafiliació (de mitjana, 1,5 associacions per
persona afiliada, Alberich (2003)).4
El número de persones associades és clau per valorar l’impacte del moviment associatiu a
Castelló. No obstant això, les dades que ens aporten en el qüestionari replegat ens fa pensar que
existeixen diferents criteris a l’hora de considerar el número de persones associades. Les dades
replegades engloben als diferents nivells de compromís i participació d’una associació sense fer
distincions entre:
•
•
•

Persones beneficiàries o consumidores, que podem considerar a totes aquelles persones que
és beneficien o consumeixen activitats o serveis puntuals, és el nivell més baix de compromís
amb l’associació.
Usuaris i usuàries que utilitzen els serveis de l’associació i participen de la seua activitat.
Socis i sòcies que segons la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’associació, tenen una sèrie de deures i drets respecte de l’associació i que tal volta no serien
aplicables a les persones usuàries i consumidores.

Per tant, és important que en un futur puguem dimensionar correctament la base social de
l’associacionisme de la ciutat, diferenciant clarament el concepte soci d’altres possibles figures
segons els nivells de participació. Aquest projecte d’avaluació de l’impacte amb la col·laboració del
Registre d’Associacions Municipal pot ajudar a que les associacions reflexionen sobre els nivells
de participació de la seua base social, a partir de la qual poden sistematitzar la replegada de
dades i encetar estratègies per a incrementar el nivell de compromís de les persones associades
amb l’associació.

4. Alberich, Tomás. Revista de estudios de juventud, marzo 07 | n.° 76, capítol 4.
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Distribució de Persones Associades i Voluntariat
Un 8 % de les persones associades assumeix tasques de voluntariat, el que suposa que hi ha 1.767
persones voluntàries a les 134 associacions analitzades.

8%

Persones associades

1.767

Persones voluntàries

134

Associacions

El concepte de voluntariat és molt difús i és un terme relativament nou al nostre país, que
utilitzava el terme de voluntari per a referir-se a aquell jove que se n’anava al servei militar de
forma voluntària. En altre moments no ha hagut necessitat de diferenciar a aquelles persones
que dins d’una associació assumien tasques i compromisos dins de l’associació, en tot cas eren
els socis i sòcies, militants, membres de la Junta Directiva,...
Ara amb la llei de voluntariat les persones voluntaries hauríem de definir-se clarament en els
estatuts i definir els drets i deures.
En qualsevol cas, que més gent assumisca responsabilitats en l’associació és un tema pendent
per al moviment associatiu . Les persones més compromeses de l’associació solen convidar als
socis i sòcies a que s’incorporen a la Junta Directiva sense definir les responsabilitats i tasques
concretes. Normalment ho fa la persona més compromesa per repartir faena, però tal vegada
el missatge subliminal que dóna, sense voler, és que estan convidant a l’altre a que dedique el
temps que dedica ell a l’associació, i per tant es produeix l’efecte contrari al que es desitja.
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Hores de dedicació de les persones voluntàries
Un 65 % de les persones voluntàries dedica entre una i dues hores a la setmana, un 20% li dedica
entre 2 i 5 hores setmanals i un 15% li dedica més de 5 hores a la setmana.

Dedicació de les
persones voluntàries
Entre 0 i 2 h/setmana: 65%
Entre 2 i 5 h/setmana: 20%
Més de 5 h/setmana: 15 %

Les 1.767 persones voluntàries de les 134 associacions participants de l’estudi, estarien dedicant
aproximadament més de 2.193 hores a la setmana de forma desinteressada a la millora de la
vida de les persones i del municipi.
En Espanya, tres milions de persones es consideren “voluntaris” i practiquen el voluntariat
(afiliades o no), de les quals un poc més d’un milió dediquen almenys 20 hores al mes a la seua
acció voluntària.1
Peter Drucker, al seu llibre “Las Nuevas Realidades” introdueix el terme de PIB ocult, referint-se
a aquelles accions que fan les persones voluntàries per millorar la comunitat i que no es valora al
PIB d’un país i que hauríem de tindre-ho en compte. Si entrarem a valorar econòmicament eixe
PIB ocult que aporten les persones voluntàries i multipliquem el número d’hores realitzades
per 20€/h podríem estar parlant que més de 2.000.000€ anuals.

1. Alberich, Tomás. Revista de estudios de juventud, marzo 07 | n.° 76, capítol 4.
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Distribució per edat, persones voluntàries
La població que participa en tasques de voluntariat a la ciutat de Castelló té entre 46 i 65 anys
en el 35 % dels casos. Un 27 % tenen entre 30 a 45 anys, i el 24% són majors de 65 anys i un 14%
menors de 30 anys.
Distribució per edat de la població a Espanya.

Menors de 30 anys

14%

De 30 a 45 anys

27%

De 46 a 65 anys

35%

Majors de 65 anys

24%

Distribució per edat de la població a Espanya

		
Gràfica a partir de dades de l’INE segons el percentatge de població per franges d’edat amb
dades de 2018 per comparar-la amb les edats de les persones voluntàries.
Distribució per edat de la població a Espanya

Menors de 30 anys

16%

De 30 a 45 anys

25%

De 46 a 65 anys

39%

Majors de 65 anys

19%

Per tant la distribució per edat de les persones voluntàries és equiparable a la distribució de la
piràmide de població.

14

AVA LUACIÓ D ’ IMPACT E D E LES ASSOCIACIONS A CAST ELL Ó 2 0 19

Distribució per gènere, persones associades
Un 53 % de les persones associades són dones i 47 % són homes. Es pot dir, que pràcticament la
participació a les associacions és paritària.

53%

47%

Distribució per gènere, junta directiva
Respecte a la representació per gènere a les Juntes Directives els percentatges són molt pareguts.

51%

49%

Distribució per gènere, persones voluntàries
En canvi són les dones les que donen un pas endavant a l’hora d’assumir responsabilitats. La
distribució del voluntariat és d’un 67% de dones front un 33% d’homes que assumeixen tasques
de voluntariat.

67%

33%
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Personal contractat
Les associacions de Castelló generen 383 llocs de treball, dels quals 143 són a jornada completa i
la resta a jornada parcial 240 són contractes a temps parcial (professorat de tallers, entrenadores
i entrenadors esportius,entre altres). Dins dels contractes de treball a temps complet, el 73% són
dones mentre que el 27% són homes. I dins dels contractes de treball a temps parcial, el 48 %
són dones mentre que el 52% són homes. Per altra banda només una de les 134 associacions
contracta a 121 persones del total.
Personal contractat

383

Contractats

240

Temps parcial

115

Temps parcial dones

125

Temps parcial homes

143

Temps complet

104

Temps complet dones

39

Temps complet homes

			
En personal les associacions enquestades destinen més d’un 60% del seu pressupost, és a dir més
de 5.200.000 €, aproximadament un 40% del cost de personal són impostos. Per tant podríem
dir que més de 2.000.000 € tornen a les arques públiques en quotes de la seguretat social i IRPF.
L’economia social proporciona uns 900.000 llocs de treball, quasi el 10% del total de l’ocupació.
D’aquests, un 45% pertany a les cooperatives (Erkki Liikanen, 2003).
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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Ingressos totals
Els ingressos totals de les associacions enquestades són de

8.258.613 €.

Serveis 9%
Subvencions 76%
Quotes 8%
Altres 2%
Donatius 3%
Patrocinis 2%

De les vies de finançament amb les que compten les associacions destaquen, en primer lloc, els
ingressos que reben per subvencions que representa un 76 % del total. En segon lloc, trobem els
ingressos per serveis , els quals representen un 9%, mentre que en tercer lloc estan les quotes que
realitza les persones associades, les quals suposen el 8% dels ingressos totals i per últim estan els
donatius amb un 3% i els patrocinis amb un 2 %.
Un 25% dels recursos econòmics són recursos propis, vies serveis, donatius, quotes de persones
associades o mobilització de recursos a empreses. Per tant de cada 4€ que costa la gestió del
projectes o serveis, 3€ els posa l’Administració pública i 1€ l’aporta l’associació.
Segons Ruiz Olabuénaga (1999), l’aportació total de les ONL suposa el 4,6% del PIB espanyol, el
5,9% si imputàrem el “treball” aportat pel voluntariat.
Segons la Fundació Lealtad és necessari que l'origen dels fons de les associacions estiga
diversificat. Així, l’associació assegura la seua independència en la presa de decisions sense
estar subjecta a les directrius que puga marcar el seu principal finançador. Un finançament
diversificat assegura l'estabilitat i la continuïtat de l'ONG en el cas que alguna d'aquestes fonts
desaparega. També, és important que compte amb un mínim de finançament privat, que
reflectisca el suport de la societat i li permeta cobrir unes mínimes despeses d'estructura per
a la gestió de l'organització. L'organització haurà de diversificar el seu finançament amb fons
públics i privats. En cap cas els ingressos privats seran inferiors al 10% dels ingressos totals.
L'organització comptarà amb una varietat de finançadors externs que afavorisca la continuïtat
de la seua activitat. Cap d'ells aportarà més del 50% dels ingressos totals de l'organització de
forma continuada durant els dos últims anys.
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Ingressos per subvencions

Altres 9%

Ajuntament 9%

Comunitats Autònomes 76%

Diputació 6%

La major part dels ingressos declarats per subvencions de les associacions provenen de
subvencions autonòmiques amb un 76%, seguit de l’Ajuntament amb un 9% i la diputació un
6%, la resta són altres comunitats autònomes i l’estat.

Despeses

18

Altres 15%

Difusió 1%

Manteniment 8%

Activitats 13%

Personal 63%

La major part de les despeses que realitzen les associacions de la localitat van destinades a
sufragar les diverses activitats que realitzen tant la part de personal, el 63%, com la part pròpia de
l’activitat un 13 %, manteniment de locals un 8%, difusió un 1% i altres un 15%.
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Necessitem
organitzacions per
a seguir construint
una societat plural,
democràtica i
solidària, mantenint
les seues funcions
per a cohesionar
la comunitat,
transformar-la i
continuar provocant
l’acció.

Necessitem associacions que:

1. Recuperen els valors...
Associacions que recuperen els
valors, la cultura, la solidaritat, el
compromís en millorar la societat,
que generen idees, nous projectes
i pensament crític.

2. Transformen la
realitat...
Associacions que generen llocs de
treball, que mobilitzen recursos,
que detecten les necessitats del
seu entorn.

3. Eduquen...
Associacions que eduquen en
la democràcia, en el diàleg,
en la participació real, en una
ciutadania activa i compromesa.

4. Compromeses...
Associacions que es comprometen
amb la millora del seu municipi i
amb la defensa dels Drets Humans
i Valors Democràtics.
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Gràcies a les
associacions
participants:

1. Assoc. de Fiestas de Carrer Sant
Vicent de Castelló de la Plana
2. Associació Cultural Colla El
Magre
3. Asociación AFANIAS Castellón
4. Asociaicón Provincial de
Familiares de Personas con la
Enfermedad de Alzheimer y otras
Demencias de Castellón (AFACS)
5. "APADAHCAS" Asociación de
Padres de Afectados por Déficit
de Atención e Hiperactividad de
la provincia de Castellón
6. Club Sporting de Castelló

28. Associació Cultural Sant Roc
Cassola - Canyaret

56. Associació cívica valenciana
Tirant lo blanc

29. AV Raval Universitari

57. Asociación amigos de
Chatellerault y club de personas
mayores

30. Federació de cases de
joventut de la CV
31. AV Saboner
32. Asociación Patim de Castellón
33. AV Camí Fondo de Castelló

59. Asociación de fiestas
Francisco y Clara de Asís

34. Associació de Cases de
Joventut de Castelló

60. Associació Cultural C/ San
Cristóbal y adyacentes

35. Asociación de jubilados y
pensionista las Roquetas

61. Asociación de jubilados y
pensionistas Perpétuo Socorro

36. Asociación altas capacidades
Castellón, ACAST

62. Asociación niños de Ucrania
de Castellón (ANIUK-CAS)

37. Asociación de vecinos
carretera de Borriol, Roser y
adyacentes

63. Associació d'Esplais de
Castelló

7. Sociedad filarmónica de
Castellón

38. Federación de Asociaciones
Ciudadanas de Castellón
(FEDASCICA)

8. Asociación Grupo Mayores de
Telefónica (A.G.M.T.)

39. Centro asturiano de Castellón
de la Plana

9. Coral Ad Libitum

40. Asociación síndrome de down
de Castellón

10. Associació ConllogaMuixeranga de Castelló
11. Coral Veus Atrevides
12. Coral Innuendo
13. AV Primer Molí
14. Associación de afectados,
familiares y amigos de
fibromialgia de Castelló
15. AV El Faro
16. AV La choquera
17. AV Las galeras y adyacentes
18. Asociación de vecinos,
consumidores y usuarios San
Lorenzo
19. AV Raval de la Trinitat
20. Associació cultural coral
polifónica Sant Pere
21. Banco de alimentos de
Castellón
22. Aula debate mujeres del Grao
23. AV cultural Cardenal Costa y
adyacentes
24. AV Zona centro
25. AV Virgen del Lidón
26. AV San Agustín y San Marcos
27. AV Maestría
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58. Asociación parados de
Castellón

41. Colla el Pixaví
42. Asociacion Cultural Diables de
Castellón
43. ADONA’T
44. Asociación Club Slot Castelló
45. Asociación cooperación
internacional ONG
46. Asociación de parkinson de la
provincia de Castellón
47. Associació Dansants del
Corpus
48. AV Los Ángeles
49. Asociación cultural terpsicore
50. Asociación Movimiento contra
la intolerancia
51. Asociación Improplana
52. Asociación Literaria
Castellonense de Amigos de la
Poesía (ALCAP)
53. AV Grupo Santo Domingo
54. Asociación de daño cerebral
sobrevenido ateneo de Castellón
55. Associació cultural colla de
dolçainers i tabaleters de Castelló

64. Asociación Payasospital
65. Asociación danza Castellón
sociedad filocoréutica
66. Asociación de Enfermedades
Minoritarias de la Comunidad
Valenciana (ASEMI)
67. Associació Cultural Misteri de
Castelló
68. Círculo de Bellas Artes de
Castellón - ARS Galvi
69. Robotme
70. Asociación cultural de vecinos
Els Mestrets
71. Asociación fé y diálogo
72. AV Segon Molí
73. Somcustòdia
74. Asociación Ayudamos a el
Grao
75. Asociación cultural escuela de
sincro mediterrani
76. Asociación club escola
d'escacs Castelló
77. Asociación Micológica de
Castelló (ASMICAS)
78. Grup de Teatre Baladre
79. Club Pilotari Castelló
80. AV Gumbau de Castellón
81. Asociación Idem Castelló
82. Asociación Swing i Au:
Asociación de Swing de Castellón
83. Asociación de propietarios y
vecinos San Pablo
84. Asociación de convivencia
Parque Lidón
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85. CASDA, Asociación Ciudadana
Contra el SIDA de Castellón
86. Asociación Castellonense
de Jubilados y Pensionistas de
Enfermería San Juan de Dios
87. Associació cultural Atzavara
grup de ball
88. Asociación para la lucha
contra las enfermedades del
riñón castalia - ALCER
89. AA CC, Asociación Cultural
Protectora de Animales Callejeros

111. Asociación Realment
112. Associació cultural banda UJI
113. Federación Coordinadora
de Entidades Ciudadanas de
Castellón
114. Grup de danses el Forcat
115. Asociación Viva Cuba
116. Asociación chakra corazón:
Chaacor
117. Associació musical Castalia

90. Asociación Grupo Mágico de
Castellón

118. Gran Fraternidad Universal.
Serge Raynaud De La Ferriere,
Linea Solar

91. MRP- Moviment de Renovació
Pedagògica Escola d'estiu País
Valencià-Castelló

119. Asociacion de vecinos Plana
Entrilles

92. Grup per la recerca de la
memòria històrica de Castelló
93. Asociación Mayores Vedruna
94. Asociación de mujeres 8 de
Marzo
95. Asociación Tuna Universitaria
de Magisterio de Castellón
96. Asociación cultural Kizomba
Élite Castellón
97. Castelló sense soroll
98. Asociación cultural de
personas trabajadoras del hogar
de Castellón
99. ENFOCA (Asociación
Encuentros Fotográficos
Castellón)
100. El Almadar. Tertulia poética
101. Asociación MAMARE
102. ASPRODECAS "Asociación
Pro-Derechos-Fundamentales de
la ciudad de Castellón"
103. AV del grupo Santa Teresa
104. AV Bulevar Vicente Blasco
Ibáñez
105. Asociación protectora de
animales Huellas callejeras
106. Asociación valenciana de
padres de niños prematuros AVAPREM
107. AANTEA (Ayuda a niños con
Trastorno del Espectro Autista)
108. AV del Meridià
109. AV Racó de la Torreta
110. Federació d'associacions
d'alumnes - FADES

120. Asociación cultural Sant Roc
de la Vila
121. Asociación casa cultural de
Andalucía en Castellón
122. Asociación jubilados y
pensionistas del Segon Molí y
club de personas mayores del
Segon Molí
123. Asociación de pensionistas,
jubiladas y viudas
124. Orquestra Simfònica de
Castelló
125. Asociación Escuela de Artes y
Oficios de Castellón
126. Asociación de Voluntarios de
Acogimiento Familiar Comunidad
Valenciana - AVAF
127. Asociación de Esclerodermia
Castellón (ADEC)
128. Asociación cultural música y
discapacidad
129. Consejo local de mayores de
Castellón de la plana
130. Asociación Ilêwasi
131. Federación coordinadora
provincial de disminuidos físicos
de Castellón - COCEMFE
132. Aula Militar Bermúdez de
Castro
133. Asoc. Cultural L'Aljama
134. Associació Liceu de dones de
Castelló
135. Assoc. de Festes de Carrer
Sant Blai
136. Assoc. Cultural China de
Castelló
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