
 

 

NOTA DE PREMSA 

La Fundació Horta Sud publica la ‘Guia per a la dissolució d’una 
associació’ 

El Quadern Pràctic explica els passos, documents i terminis a seguir per a 
dissoldre correctament una associació 

Torrent, 27 de novembre | La Fundació Horta Sud ha publicat hui la ‘Guia per a la 

dissolució d'una associació’. El document recull els passos, documents i terminis que 

cal seguir per a dissoldre correctament una associació. La publicació de la guia ha sigut 

possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de València i Caixa Popular.  

Sota l'epígraf ‘Per un final (feliç) per a la teua associació’, el manual incorpora de manera 

pràctica el procediment a seguir per a dissoldre una associació. La guia cobra especial 

interés en el cas d'aquelles entitats que ja no estan en funcionament, si bé es tracta d'un 

document de referència per al conjunt del teixit associatiu. 

De la mateixa manera que la inscripció en el Registre d'Associacions és obligatòria, la 

notificació de la dissolució d'una associació també ho és. De fet, si una associació no 

realitza aquest tràmit implica que l'entitat continuarà mantenint la seua entitat jurídica i, per tant, 

la responsabilitat enfront de les sòcies, socis i les persones o entitats que mantinguen o hagen 

mantingut algun tipus de relació amb l'associació. 

Per a alliberar de qualsevol obligació o possible sanció a les persones associades i a la Junta 

Directiva, la ‘Guia per a la dissolució d'una associació’ de la Fundació Horta Sud explica de 

manera senzilla els passos a seguir per a dissoldre una associació. 

Respecte als terminis a tindre en compte, el document assenyala que, una vegada que l'acord 

de dissolució s'haja adoptat en assemblea, l'associació comptarà amb un mes per a comunicar-

lo al Registre d'Associacions. D'altra banda, la guia també recull que la inscripció de la 

dissolució i baixa d'una associació està exempta del pagament de taxes tant en el registre 

nacional com en l'autonòmic. 

Altres Quaderns Pràctics  

Amb l'edició dels Quaderns Pràctics, la Fundació Horta Sud vol acompanyar a les 

associacions en la seua gestió diària, donant resposta als principals problemes o dubtes que 

puguen sorgir en l’àmbit administratiu, econòmic o comptable. Fins al moment també s'ha 

publicat el Manual bàsic de procediments per a la constitució i gestió d'associacions (5a 

edició) i el Manual bàsic sobre l'Impost de Societats (4a edició). 

Tots els manuals estan disponibles en valencià i en castellà en la web de la Fundació Horta 

Sud: fundaciohortasud.org/quaderns-practics 
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NOTA DE PRENSA 

La Fundació Horta Sud publica la ‘Guía para la disolución de una 
asociación’ 

El Cuaderno Práctico explica los pasos, documentos y plazos a seguir para 
disolver correctamente una asociación 

Torrent, 27 de noviembre | La Fundació Horta Sud ha publicado hoy la ‘Guía para la 

disolución de una asociación’. El documento recoge los pasos, documentos y plazos 

que hay que seguir para disolver correctamente una asociación. La publicación de la 

guía ha sido posible gracias a la colaboración de la Diputación de Valencia y Caixa 

Popular. 

Bajo el epígrafe ‘Por un final (feliz) para tu asociación’, el manual incorpora de manera 

práctica el procedimiento a seguir para disolver una asociación. La guía cobra especial 

interés en el caso de aquellas entidades que ya no están en funcionamiento, si bien se trata de 

un documento de referencia para el conjunto del tejido asociativo. 

Del mismo modo que la inscripción en el Registro de Asociaciones es obligatoria, la 

notificación de la disolución de una asociación también lo es. De hecho, si una asociación 

no realiza este trámite implica que la entidad seguirá manteniendo su entidad jurídica y, por lo 

tanto, la responsabilidad frente a las socias, socios y las personas o entidades que mantengan 

o hayan mantenido algún tipo de relación con la asociación. 

Para liberar de cualquier obligación o posible sanción a las personas asociadas y a la Junta 

Directiva, la ‘Guía para la disolución de una asociación’ de la Fundació Horta Sud explica de 

manera sencilla los pasos a seguir para disolver una asociación.  

Respecto a los plazos a tener en cuenta, el documento señala que, una vez que el acuerdo 

de disolución se haya adoptado en asamblea, la asociación contará con un mes para 

comunicarlo al Registro de Asociaciones. Por otra parte, la guía también recoge que la 

inscripción de la disolución y baja de una asociación está exenta del pago de tasas tanto 

en el registro nacional como en el autonómico.  

Otros Cuadernos Prácticos  

Con la edición de los Cuadernos Prácticos, la Fundació Horta Sud quiere acompañar a las 

asociaciones en su gestión diaria, dando respuesta a los principales problemas o dudas que 

puedan surgir a nivel administrativo, económico o contable. Hasta el momento también se ha 

publicado el Manual básico de procedimientos para la constitución y gestión de 

asociaciones (5ª edición) y el Manual básico sobre el Impuesto de Sociedades (4ª 

edición). 

Todos los manuales están disponibles en valenciano y en castellano en la web de la Fundació 

Horta Sud: fundaciohortasud.org/quaderns-practics 
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