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Les associacions feu una aportació 
vital dins de la nostra ciutat 
dinamitzant diferents espais, 
territoris, activitats i persones. En este 
sentit, i caminant junts, des de la 
Regidoria de Transparència i Govern 
Obert anem desenvolupant tota una 
sèrie d’accions que van més enllà 
de garantir la transparència des de 
l’administració municipal, treballant 
per a donar suport i difusió a les 
vostres entitats i el vostre treball. 

Sota el nou paradigma de Govern 
Obert, sustentat en aspectes 
essencials de transparència, 
participació, rendició de comptes 
i col·laboració, el concepte de 
governança actual va més enllà dels 
límits de l’administració pública. 
El govern municipal ha d’adoptar 
un paper d’agent dinamitzador en 
el seu territori i, per a la ciutadania 
organitzada, este nou paradigma ha 
de suposar una eina fonamental per 
a poder col·laborar i cooperar amb 
l’administració, afavorint sinergies en 
benefici dels interessos generals.

El que s’ha denominat com la 
intel·ligència de les multituds i 
especialment les aportacions i 
fortaleses que suposa per a una 
ciutat tindre un teixit associatiu fort, 
són d’indubtable importància per 
a fer efectiu un govern obert. I per a 
fer patent esta realitat, necessitem 
construir un relat compartit sobre 
allò que fem i allò que aportem a la 
nostra societat en la millora del comú.

El nostre propòsit és fer costat a les 
entitats ciutadanes perquè puguen 
millorar en transparència, democràcia 
interna, participació activa de les 
persones associades, incrementar 
de les tasses d’associacionisme, 
el treball en xarxa, el suport en la 
seua gestió, les seues relacions amb 
l’administració pública i la seua 
incidència en el territori. Hem de 
partir, per tant, de fer una bona anàlisi 
de la realitat.

Des de la Regidoria de Transparència 
i Govern Obert s’han realitzat fins 
ara diverses iniciatives per a implicar 
al teixit associatiu en la cultura de 
la transparència i govern obert, 
com són els tallers de formació 
en transparència per a Entitats 
No Lucratives, la posada en marxa 

de l’eina http://valencia.transpar-
ent.info/, la realització de tallers 
i activitats formatives i jornades, 
la redacció i impuls del projecte 
Red Cívica Local presentat en Red.
es , l’elaboració, publicació i l’ús 
d’una Guia de Transparència, la 
convocatòria anual de subvencions 
per al foment de la cultura i 
l’educació del govern Obert, la creació 
de la Càtedra de Govern Obert, i 
moltes més que posarem en marxa al 
llarg d’este mandat. 

No existiria ciutat, en un sentit humà, 
sense un teixit associatiu fort, estable 
i compromés. Enfront d’un món que 
sembla fragmentar-se cada vegada 
més, les associacions sou clau per 
a recordar-nos allò que mai hem 
d’oblidar: el compromís col·lectiu, 
la necessitat de justícia social, la 
dinamització dels nostres barris i 
l’aposta per la nostra cultura i les 
nostres tradicions.

Hem de fomentar la 
corresponsabilitat entre 
l’administració pública i les 
associacions, desenvolupant línies 
de cooperació i col·laboració per a 
avançar cap a un govern més obert.

En els últims mesos, hem impulsat 
des de la Regidoria de Transparència 
i Govern Obert, un treball 
fonamental per a seguir construint la 
col·laboració entre el teixit associatiu 
i l’administració: “Estudi sobre 
l’impacte associatiu en la ciutat de 
València”. El treball de camp ha 
sigut possible gràcies a la implicació 
de 186 Entitats No Lucratives de la 
nostra ciutat que heu aportat les 
vostres dades i a la Fundació Horta 
Sud, entitat de llarga trajectòria 
i experiència en la promoció i 
dinamització del teixit associatiu. Este 
estudi aporta coneixement sobre el 
teixit associatiu i el seu impacte sobre 
València, afavorint l’empoderament 
de les entitats cíviques, fent patent la 
seua aportació a la millora del comú 
de la ciutat, i permetent dissenyar 
conjuntament polítiques concretes 
de foment de l’associacionisme des 
de l’administració.

Gràcies, gràcies a totes les persones 
que dia a dia aporteu el vostre esforç 
per a millorar la nostra ciutat, per a 
millorar la societat valenciana. 





Les associacions sou el cor dels 
nostres municipis i de les nostres 
ciutats ja que feu una aportació 
vital dinamitzant espais i persones 
dins dels nostres territoris. Amb les 
vostres accions fomenteu la cultura, 
l’educació, l’esport, la defensa del 
patrimoni i el territori, la diversitat, la 
festa, la música, etc.

En aquest sentit, i des de fa més de 
quaranta sis anys, la Fundació Horta 
Sud treballa per al desenvolupament 
i la consolidació d’un teixit associatiu 
fort i estable al nostre territori. En 
conseqüència, una de les accions 
que duguem a terme és la de la 
plataforma d’avaluació de l’impacte 
de l’associacionisme, un projecte 
recent que pretén establir-se com un 
referent a nivell d’anàlisi i estudi de 
la realitat del teixit associatiu.

Resulta cabdal que les associacions 
actueu d’una manera compromesa 
i crítica fiscalitzant l’acció de 
l’Administració Pública. Però, a 
més, també és important que les 
vostres entitats siguen transparents 
respecte de la tasca que realitzeu i 
dels recursos (tant econòmics com 
materials) que mobilitzeu. Aquesta 
plataforma, per tant, tracta d’unificar 
aquestes dues voluntats.

Finalment, i ja per a concloure, 
m’agradaria recuperar algunes 
de les idees clau que marquen 
el sentit de la Llei Orgànica del 
Dret d’Associacions en la seua 
exposició de motius i que reconeix la 
importància del fenomen associatiu 
com a instrument d’integració en 
la societat i de participació en els 
assumptes públics:

“En organitzar-se, els ciutadans 
es doten 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’ajuts 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 garantir la participació de 
les associacions en la vida social 
i política, des d’un esperit de 
llibertat i pluralisme, i reconèixer, 
al mateix temps, 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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Introducció
L‘Ajuntament de València 
i la Fundació Horta 
Sud acompanyen a les 
associacions compromeses 
amb la defensa dels drets 
humans i dels valors 
democràtics. Volem 
contribuir a l’adequació del 
moviment associatiu als nous 
requeriments, visibilitzar 
i posar en valor allò que 
sempre han fet 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. Les associacions 
han de publicar els seus comptes, 
mostrar en què s’han gastat els 
diners, qui són les persones de la 
Junta Directiva, els seus projectes, les 
memòries, etc.

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 i tindre més 
representativitat. És temps d’unir-se i 
fusionar-se amb altres entitats.

4. Equilibri en el compliment 
de les quatre 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. Això serà possible 
gràcies al treball conjunt entre 
associacions i Administració i al 
fet que es garantisca el principi 
de subsidiarietat. Aquest principi 
disposa que un assumpte ha de ser 
resolt per la instància més pròxima al 
problema i que si hi ha associacions 
que ja 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 València a la ciutat, 
transformar en xifres i 
mostrar el resultat de la seua 
implicació, el compromís i 
la participació de tantes i 
tantes persones que treballen 
de manera voluntària. Així 
mateix volem amb aquest 
projecte:

Visibilitzar, valorar, agrair i 
reconèixer l’aportació social i 
econòmica que les associacions 
realitzen a la societat amb dades 
objectives: persones associades, 
voluntàries, hores de dedicació, 
recursos econòmics, etc.

Avançar en un model de governança,
basat en el concepte de govern
obert, que suposa l’obertura de la
informació pública, l’aprofitament
de la intel·ligència col·lectiva, la
cocreació de polítiques públiques
i la rendició de comptes; per a la
qual cosa cal reconéixer el paper
que desenvolupen les associacions
a la ciutat en els diversos àmbits de
l’activitat sociocultural.

L’estudi també suposa un
reconeixement de la contribució
del món associatiu a l’exercici actiu
de la ciutadania, a la consolidació
d’una democràcia avançada i la
representació dels interessos de
la ciutadania davant dels poders
públics, visibilitzant la seua
aportació.

Fomentar la corresponsabilitat 
entre l’Administració Pública i les 
associacions. Aquest projecte 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. Volem trencar la 
visió de que allò públic sols és el 
que fa referència a l’Administració 
Pública i posar en valor tota la 
tasca i tot el potencial que aporten 
les associacions a la nostra ciutat 
perquè també estan actuant a 

l’espai públic i sobretot gestionant 
projectes, espais i serveis amb 
vocació de servei públic.

Fer pedagogia. Les associacions 
s’han d’acostumar a ser transparents, 
a arreplegar dades i avaluar-les per 
poder avançar. 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.

Fomentar la cultura de la 
transparència i el govern obert 
en la ciutat de València. Es tracta 
d’aconseguir un compromís 
col·lectiu, per banda de 
l’administració i també per la 
ciutadania organitzada. Rendir 
comptes, oferir informació, 
col·laborar, visibilitzar el treball que 
es realitza, ... formant part d’una nova 
cultura de govern obert i relacional.
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Com s’ha 
realitzat?
A diferència d’altres sectors 
no existeix cap organisme 
que arreplegue dades 
objectives de l’impacte del 
moviment associatiu a les 
ciutats. Ni tan sols les pròpies 
associacions sistematitzen 
les dades i quan ho fan 
no sempre segueixen els 
mateixos criteris. Açò suposa 
una dificultat a l’hora de 
crear un relat compartit 
entre el moviment associatiu 
i l’Ajuntament del que 
suposa per a la ciutat la seua 
aportació i el seu impacte 
social i econòmic. 

Per altra banda les 
associacions expressen 
la necessitat de donar 
visibilitat i valorar l’aportació 
del moviment associatiu 
als municipis del nostre 
entorn. És un projecte que 
sorgeix des de les pròpies 
associacions i que s’ha 
anat construint des de 
les diferents jornades de 
participació que portem a 
terme amb les associacions, 
en les quals s’analitza la 
realitat que les envolta i 
s’estudien propostes de 
millora. 

• Des del Servici de Transparència 
i Govern Obert s’ha treballat 
estretament amb la Fundació 
Horta Sud impulsant l’estudi 
i realitzant una campanya de 
difusió amb cartells anunciadors 
a les Juntes de Districte i un breu 
vídeo que es va difondre en els 
autobusos de l’EMT al llarg del 
mes de desembre.

• Seguiment telèfonic per 
part de l’equip del Servei de 
Transparència i Govern Obert de 
l’Ajuntament de València animant 
a participar en l’estudi.

• Reunions amb algunes 
associacions (amb les que 
hem tingut algun contacte 
per diferents projectes), 
recordatori als cursos de 
formació impartits durant aquest 
trimestre i seguiment a totes 
les que han rebut ajuda de la 
convocatòria d’Ajudes a Projectes 
Interassociatius de la Fundació 
Horta Sud. 

• S’ha fet un seguiment 
personalitzat amb telefonades 
telefòniques, visites i reunions 
informals amb l’objectiu d’animar 
a les associacions a participar en 
el projecte.

• El termini per a rebre les 
enquestes contestades va 
finalitzar el 31 de desembre i des 
d’aleshores s’ha estat treballant 
en l’anàlisi de les dades recollides. 

• El projecte s’ha realitzat entre el 
mesos de novembre de 2019 i 
gener de 2020. 

Per tal de donar resposta 
a les dues qüestions 
anteriors (inexistència 
d’una plataforma que 
arreplegue les dades i 
necessitat de posar en 
valor la tasca associativa), 
la Fundació Horta Sud va 
crear aquesta plataforma 
informàtica al 2015 per tal 
de recollir i analitzar amb 
dades objectives l’impacte 
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 
es poden consultar i analitzar 
al web associacions.org

Metodologia en la realització 
d’aquest informe: 

• Creació d’un qüestionari on 
es recollien totes les dades 
necessàries per a fer l’anàlisi de 
l’impacte associatiu.

• Enviament del qüestionari (tant 
formulari en línia com versió 
pdf) a totes les associacions 
registrades a la ciutat de València 
amb un correu electrònic en el 
que la Regidora de Participació 
Ciutadana, Acció Veïnal, 
Transparència i Govern Obert 
explicava l’objectiu del projecte 
i demanava la col·laboració 
de les associacions per a que 
emplenaren el formulari. De les 
1.830 associacions registrades al 
Registre Municipal1 hi havia un 
total de 1.343 entitats amb adreça 
electrònica. El primer enviament 
de correus es va realitzar el 29 
de novembre, reforçant-ho el 
dia 10 de desembre amb un 
nou reenviament a aquelles 
associacions que encara no havien 
contestat. 

1 Dades recollides el 25 d’octubre de 2019
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Selecció de les associacions. 

Al Registre Municipal hi ha 1.830
 associacions registrades. Aquestes 
dades poden ser interpretades com 
un índex de la natalitat associativa. 
No obstant això, no sabem el 
nombre real d’associacions que 
mantenen la seua activitat ja que 
no totes les associacions registrades 
estan en actiu i tampoc s’han donat 
de baixa als diferents registres. 

Hem utilitzat les dades de 
subvencions del Portal de 
Transparència i les publicades a 
la Base Nacional de Subvencions. 
D’aquesta base de dades hem 
seleccionat només els CIF 
corresponents a associacions, lletres 
G i en algunes ocasions V.
 
De les 1.830 associacions registrades, 
hi ha 761 associacions que han rebut 
subvenció per part de l’Ajuntament 
i per tant són associacions que 
estan intervenint a l’esfera pública 
desenvolupant projectes a la ciutat 
en aquests últims anys.

Si fem la mitjana entre les 
associacions registrades i les que 
han demanat subvenció ens donaria 
una xifra de 1.295 associacions, tal 
vegada un nombre més aproximat 
a la realitat. No obstant, al no 
tindre dades objectives de quines 
associacions tenen activitat en la 
actualitat, aquesta xifra sempre serà 
aproximada.

Per a aquest estudi hem comptat 
amb la col·laboració de 186 
associacions de la ciutat que han 
contestat al formulari, les quals 
suposen, aproximadament, un 
10% del total del registre i un 24% 
de les associacions que han rebut 
subvenció de l’Ajuntament de 
València. 

En qualsevol cas, és important 
ressaltar que si bé en la majoria 
de preguntes no hem fet cap 
extrapolació per tal de no desvirtuar 
la realitat, hi ha preguntes en les 
quals presentem els resultats en 
percentatge. En aquests casos la 
seua extrapolació seria perfectament 
vàlida per al conjunt del moviment 
associatiu. Per tant, els resultats 
de l’estudi són una fotografia de la 
realitat d’aquestes 186 associacions 
que han participat. Esta matisació 
no desmereix els resultats de l’estudi 
i ens permet reflexionar i plantejar-
nos propostes de futur ja que ens 
apropa a la realitat amb una major 
precisió. 
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Interpretació 
de les dades 
obtingudes

——————————————————————————————
Habitants de València:   

791.413 persones 1
——————————————————————————————
Pressupost municipal:  

811 M € 2
——————————————————————————————
Despesa per habitant:    

1.025 €
——————————————————————————————
Pressupost per a associacions: 

10.793.453 € 3
——————————————————————————————
Despesa en activitats 
associatives per habitant: 

13.64 € per habitant 
——————————————————————————————
Percentatge del pressupost 
municipal dedicat a les 
associacions:

1.33%
——————————————————————————————
Associacions inscrites al 
Registre Municipal: 

1.830 

——————————————————————————————
Associacions que han rebut 
subvenció Municipal: 

761

1 https://presupuestos.gobierto.es/places/
valencia/2018
2 https://presupuestos.gobierto.es/places/
valencia/2018
3 Dades del pressupost municipal, apartat de 
subvencions (exceptes les beques i subvencions a 
altres entitats que no són associaciacions.) 

Les associacions donen vida a la 
ciutat. 

Les associacions donen vida a la 
ciutat. S’encarreguen a diari de 
donar vida als barris oferint la major 
part de les activitats de temps lliure 
a la ciutat: esports, educació musical, 
festes, activitats extraescolars, 
juvenils, per a dones, tallers culturals, 
etc. És per això que podem afirmar 
que una ciutat sense activitat 
associativa és una ciutat sense vida. 

Per a mantenir tota l’activitat del 
moviment associatiu a València, 
l’Ajuntament destina un 1.33% del 
pressupost municipal. És a dir, quasi 
11 milions d’euros del pressupost 
municipal són decidits i gestionats 
per la ciutadania organitzada en 
aquestes entitats, les quals tenen 
com a principal activitat la vocació 
pública. 

A altres països d’Europa la gestió de 
serveis, projectes o espais públics 
per part de la ciutadania ha estat 
més desenvolupada des que va 
acabar la II Guerra Mundial. Per 
exemple en França, la majoria de 
les Cases de Joventut i Cultura 
són gestionades per la FFMJC 
(Fédération Française des Maisons 
des Jeunes et de la Culture) la 
qual compta amb més de 560 
Cases associades, 12.000 persones 
voluntàries i 2.500 llocs de treball. 
A Itàlia, l’article 118 de la Constitució 
defineix i regula el principi de 
subsidiarietat segons el qual “L’Estat, 
les 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, 18 
Casals de Barri de l’Ajuntament 
són gestionats per agrupacions 
d’associacions amb la fórmula de 
Gestió Cívica. 
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A la Comunitat Valenciana 
encara ens queda molt per 
avançar en la gestió cívica 
i comunitària, si bé es pot 
intuir algun avanç en els 
últims anys. Actuacions 
com els concerts en 
Educació i Serveis Socials 
o la incorporació a alguns 
reglaments municipals 
de participació d’aquesta 
fórmula de gestió d’espais 
públics per part de la societat 
civil organitzada podrien 
ser solucions per a donar 
cobertura legal a la Gestió 
Cívica i Comunitària de 
serveis i espais públics. 

L’Ajuntament de València 
ha resolt en part un dels 
problemes que afecten a les 
associacions respecte a les 
subvencions: L’Ajuntament 
de València acostuma ja 
a pagar per avançat les 
subvencions, evitant els 
problemes de càrregues de 
despeses de fi nançament 
que suporten les entitats.

Per aconseguir un Bon 
Govern o un Govern Obert, 
encara hem d’avançar junts 
per aconseguir una major:
— Transparència
— Participació
— Col·laboració - Cooperació
— Dades Obertes
— Rendició de Comptes

 Associacions federades

El 61% de les associacions pertanyen a alguna federació i/o coordinadora; el 
39% no estan federades. 

Cada vegada més la burocràcia, les obligacions documentals, fi scals, laborals, 
etc., són majors. Hem de buscar, per tant, fórmules per poder compartir 
recursos i poder fer front de forma federada a aquests i altres reptes. 
Compartir materials, 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 es federen. Fer 
projectes amb altres associacions o des de les Federacions sempre és més 
enriquidor. En defi nitiva: és temps d’unir esforços per multiplicar resultats, és 
temps de pensar en la unió o fusió de les associacions i, pot ser, no tant de 
fundar-ne noves. 

61% 39% 

SI pertanyen NO pertanyen

Ass ociacions declarades d’Utilitat Pública

La declaració d’utilitat pública és un reconeixement per part del govern de 
l’Estat de la tasca social que fan algunes associacions que promouen l’interès 
general, no sols de les seues persones associades sinó de la societat en 
general. Per demanar aquest reconeixement, les associacions han de complir 
els requisits que marca la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, del Dret 
d’Associació i iniciar el procediment administratiu per a la seua sol·licitud. 

Quasi un 20% de les associacions que han contestat al qüestionari estan 
declarades d’utilitat pública, amb les avantatges fi scals que suposa aquest 
reconeixement. 

18% 82% 

SI pertanyen NO pertanyen
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Àm bits d’actuació

El 45% de les associacions actuen 
a nivell local. El percentatge 
d’associacions que actuen a nivell 
autonòmic és d’un 31%, a l’àmbit 
comarcal un 9%, un 13% estatal i un 
2% a nivell internacional. 

Les associacions són 
predominantment localistes, 
preocupades pel seu territori més 
pròxim, tal i com s’ha refl ectit en 
els diferents estudis realitzats per la 
Fundació Horta Sud conjuntament 
amb la Universitat de València.1 

La ciutat de València té una 
peculiaritat important: al ser 
la capital de la província i de 
la Comunitat Valenciana, el 
percentatge d’associacions d’àmbit 
autonòmic puja respecte a altres 
municipis com per exemple el de 
Quart de Poblet, el qual se situa en 
un 14% d’associacions amb un àmbit 
d’actuació autonòmic front al 30% 
de les de València. 

A la ciutat de Castelló ens 
trobem amb un cas semblant ja 
que aquesta és una capital de 
província, comptant amb un 26% 
d’associacions que actuen a nivell 
autonòmic. 

1 A. Ariño i M. Albert, 2003. L’associacionisme a 
l’Horta Sud, Estudi de la societat civil formal en 
l’àmbit Comarcal. Fundació Horta Sud. 
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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 es podien assenyalar per ordre 
de prioritat fins a tres opcions. 
L’estructura del món associatiu es 
caracteritza per l’heterogeneïtat, 
hi ha associacions en molts camps 
d’actuació i moltes associacions 
que no es dediquen a més d’un 
camp o sector. Com bé s’assenyala 
al llibre ‘L’associacionisme a l’Horta 
Sud’, investigació realitzada per 
Antonio Ariño i Maria Albert, 
mentre que en altres moments 
històrics l’associacionisme dels 
nostres territoris tenia un caràcter 
multifuncional (l’ateneu o el casino, 
per exemple, els quals complien 
múltiples funcions, i el mateix va 
succeir després amb les associacions 
veïnals), l’associacionisme 
contemporani tendeix a 

l’especialització funcional. L’àmbit 
de l’assistència social i la festa són els 
camps d’acció predominants en els 
que es situen les associacions que 
han contestat el formulari, seguides 
de les entitats veïnals, educatives, de 
joventut, d’adolescència i infància, 
de dones, de cooperació i de cultura 
i patrimoni. Cal assenyalar que són 
poques les associacions esportives 
que han contestat al qüestionari, 
quedant infrarrepresentades en 
l’elaboració de l’estudi. 

Cada dia naixen més associacions, 
seguint amb la tendència a 
l’atomització i especialització del 
moviment associatiu, però aquest 
fenomen no està fent que les taxes 
d’afiliació augmenten. 

Educació
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————————————————————————————————————

8.693
Activitats puntuals anuals

————————————————————————————————————

3.531
Activitats periòdiques anuals

————————————————————————————————————

163
Mitjana partcipació
Activitats puntuals anuals

————————————————————————————————————

73
Mitjana partcipació
Activitats periòdiques anuals

Activitats que realitzen

Les 186 associacions que han 
contestat al qüestionari, realitzen 
8.693 activitats puntuals a l’any en 
les que participen una mitjana de 
163 persones per activitat i 3.531 
activitats periòdiques a l’any en les 
que participen una mitjana de 73 
persones per activitat.

Com dèiem abans, són activitats 
que es fan a la ciutat, amb vocació 
de servei públic. També és la 
manera de participar i incidir en la 
vida i en les polítiques públiques. 
Les Associacions de mares i pares 
d’alumne (AMPAs) intenten millorar 
la política educativa i participativa 
dels centres escolars, les associacions 
veïnals s’organitzen per dinamitzar 
i reivindicar la vida als barris, les 
associacions juvenils vetlen pel 
compliment i desenvolupament 
d’una política d’oci i temps lliure 
més sana i arrelada al territori, les 
associacions de dones lluiten per 
la igualtat de gènere i contra els 
assassinats masclistes i centenars 
d’altres associacions estan intentant 
millorar la vida de les persones i de 
la comunitat. Aquesta és la manera 
de fer cultura i d’incidir a través 
de la participació en les polítiques 
públiques, generant una acció 
política en tant que té incidència en 
la nostra “polis”. A més a més ho fan 
d’una manera estable en el temps, 
organitzada, que genera comunitat i 
pensa en el bé comú per damunt del 
bé particular i l’individualisme. 
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Persones associades i voluntariat

Persones associades

149.970
Persones voluntàries 

13.489
Segons les associacions que han 
contestat al qüestionari, el nombre 
de persones associades és de 
149.970. No obstant això, moltes 
vegades les persones participen 
en més d’una associació al mateix 
temps. Per tal d’apropar-nos a una 
dada més acurada, apliquem la taxa 
de multiafiliació, la qual considerem 
que està al voltant de l’1.91. Sota 
aquesta fórmula, tindríem un total 
de 78.931 persones associades en 186 
associacions. 

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 era el 4.5% de 
la població la que participava en 
més d’una associació, en 1988 el 
percentatge estava en un 15.4% i en 
2002 havia augmentat fins un 17.4%. 

Al Baròmetre del CIS núm 3.195 
de novembre de 2017, el 39% de 
la població pertany i participa 
activament en alguna associació 
(veure taula adjunta). Les dades que 
tenim de l’estudi realitzat per la 
Fundació Horta Sud al 2003, és que 
a València un 41% de la població està 
associada2.

1 Diferents estudis realitzats per Tomás Alberich 
(2007, 2017) ens indiquen que la taxa de 
multiafiliació va fluctuant entre l’1.4 i l’1.6. No 
obstant això, al llarg de la nostra pràctica diària 
amb les associacions, podem observar com el 
fenomen de l’associacionisme està atomitzant-se 
poc a poc (cada vegada hi ha associacions més 
menudes) i les persones solen participar en una 
gran diversitat d’associacions al mateix temps: 
educatives, esportives, culturals, etc. Tot indica 
que la taxa de multiafiliació continua augmentat 
i pot estar al voltant d’1.9.
2 A. Ariño i M. Albert, 2003. L’associacionisme a 
l’Horta Sud, Estudi de la societat civil formal en 
l’àmbit comarcal. Fundació Horta Sud.

Pertany i 
participa 
activament 

Alguna associació 
de caritat o ajuda 
social (Càritas, 
Creu Roja, etc.)

Un club o 
associació 
esportiva

Un grup cultural 
o d’oci

9.0 8.4 8.7
Una organització 
ecologista 
(*Greenpeace, etc.)

Una organització 
pacifista, de 
drets humans, 
de comerç 
just (Intermón, 
Amnistia 
Internacional, SOS 
Racisme, etc.)

Una associació 
juvenil o 
estudiantil

Un altre tipus 
d’associació 
voluntària 
(*associacions 
de pares i mares, 
associacions 
veïnals però 
no comunitats 
veïnals, etc.)

1.5 2.7 1.3 7.4
Font: Baròmetre del CIS núm 3.195 de novembre de 2017
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El nombre de persones associades 
és clau per valorar l’impacte del 
moviment associatiu a València. No 
obstant això, les dades arreplegades 
al qüestionari ens fan pensar 
que existeixen diferents criteris a 
l’hora de considerar el nombre de 
persones associades, i que les dades 
arreplegades engloben als diferents 
nivells de compromís i participació 
d’una associació sense fer distincions 
entre: 

• Persones beneficiarles o 
consumidores, que podem 
considerar a totes aquelles 
persones que és beneficien o 
consumeixen activitats o serveis 
puntuals. Es tracta del nivell 
més baix de compromís amb 
l’associació. 

• Persones usuàries que utilitzen els 
serveis de l’associació i participen 
de la seua activitat. 

• Persones associades 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 vegada 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 València, 
diferenciant clarament a les 
persones associades d’altres 
possibles figures segons els nivells 
de participació. Aquest projecte 
d’avaluació de l’impacte, pot ajudar 
a que aquestes entitats reflexionen 
sobre els diferents nivells de 
participació de la seua base social. 
A partir d’ací, poden sistematitzar 
la recollida de dades i encetar 
estratègies per tal d’incrementar el 
nivell de compromís de les seues 
persones associades. 

Per altra banda cal recordar que, 
segons el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de 
las Entitats Locals, les associacions 
inscrites al Registre d’Associacions 
Municipal han de notificar el nombre 
de persones associades o qualsevol 
modificació. 
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Motius pel que pertany o va 
pertànyer a alguna associació 

Els motius pels quals les persones 
s’animen a participar d’alguna 
associació són diversos i personals. 
Més enllà d’això, allò important és 
que la gent s’organitze, s’associe 
i participe. Resulta interessant 
comprovar el que diu el Baròmetre 
del CIS, número 3.195 de novembre 
de 2017, respecte dels motius pels 
quals s’associen les persones: 

Podem observar com, a les 
associacions amb un component 
marcadament solidari o caritatiu, les 
persones hi participen per motius 
ideològics i de principis o perquè 
consideren que cal implicar-se amb 
el món que els envolta. Veiem, per 
exemple, com aquests percentatges 
suposen el 38,1% en el cas de 
participar a associacions pacifistes i 
de defensa dels drets humans, o el 
39,3% que consideren que implicar-
se en una associació caritativa és una 

Baròmetre del CIS núm 3195 de novembre de 2017

Alguna 
associació de 
caritat o ajuda 
social (Cáritas, 
Cruz Roja, etc.)

Un club o 
associació 
esportiva

Un grup 
cultural o d’oci

Una 
organització 
ecologista 
(Greenpeace, 
etc.)

Una 
organització 
pacifista, de 
drets humans, 
de comerç just 
(Intermón, 
Amnistía 
Internacional, 
SOS Racismo, 
etc.)

Una associació 
juvenil o 
estudiantil

Un altre tipus 
d’associació 
voluntària 
(associacions 
de pares 
i mares, 
associacions 
veïnals pero 
no comunitats 
veïnals etc.)

Per ocupar el temps 
en una activitat que 
li agrada

4,9% 68,6% 40,2% 7,2% 0,5% 16,6% 6,8%

Per posar en 
pràctica les seues 
idees, valors, 
principis

30,6% 4,0% 9,5% 36,0% 38,1% 17,4% 12,3%

Perquè de manera 
conjunta es poden 
aconseguir més 
objectius que 
individualment

10,6% 2,0% 4,2% 16,2% 11,3% 14,1% 22,4%

Per defensar els 
seus interessos

0,9% 1,7% 2,0% 0,9% 1,5% 10,4% 13,2%

Per relacionar-se 
amb altres persones

1,4% 6,9% 20,4% 1,8% - 12,4% 3,1%

Per tradició familiar 2,8% 2,9% 3,3% 0,9% 1,5% 0,8% 0,9%

Perquè considera 
a la implicació 
personal o 
ciutadana és 
necessària

39,3% 2,7% 5,7% 27,0% 37,1% 7,1% 19,1%

Per informar-se - 0,2% 0,9% 0,9% - 2,5% 9,0%

Per amistat 1,4% 3,5% 5,9% - - 8,7 1,9%

Per obligació 
professional

0,7% 1,8% 0,7% - 0,5 0,4 2,4%

Un altre motiu 0,2% 1,0% 0,4% - - 1,2% 3,1%

N.C. 7,2% 4,7% 6,8% 9,0% 9,3% 8,3% 5,9%

(N) (568%) (595%) (455%) (111%) (194%) (241%) (424%)
 
Font: Baròmetre del CIS núm 3195 de novembre de 2017

qüestió totalment necessària.

Per altra banda, en les associacions 
esportives o culturals, trobem motius 
més relacionats amb la sociabilitat 
i veiem com el sentit que mobilitza 
a les persones a participar en elles 
és el d’ocupar el temps lliure en una 
activitat que els resulta plaent.
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 Distribució de Persones Associades 
i Voluntariat

 Un 9% de les persones associades 
assumeixen tasques de voluntariat, 
és a dir aproximadament unes 
13.500 persones estan dedicant 
hores de la seua vida a dinamitzar el 
seu barri, promovent la cultura local 
o a millorar la qualitat de vida de les 
persones. 

 Segons el Center for Civil Society 
Studies de la Universitat John 
Hopkins, entre el període comprés 
entre els anys 1996 i 2000, el 
percentatge de població voluntària a 
l’Estat Espanyol era del 5%.

 No  obstant això, sembla que el 
voluntariat ha anat augmentant, 
i segons dades de la ‘P lataforma 
del Voluntariado de España’, el 
percentatge de persones voluntàries 
arriba al 10,7% actualment. Aquesta 
dada s’apropa al 9% que hem pogut 
recollir en aquest estudi, unes xifres 
que es troben per baix de la mitjana 
europea, situada en un 19,3%.

91% 9% 

Persones associades Voluntariat

Value of volunteer work People volunteering*

Country (millions US $) number 
(thousands)

percent of adult 
population

Argentina $2,693.2 1,913 8%

Australia $4,484.8 1,832 13%

Austria $1,380.4 550 8%

Belgium $4,197.7 809 10%

Brazil $754.1 6,483 6%

Colombia $229.1 1,149 5%

Czech Rep. $196.4 381 5%

Egypt $22.1 233 1%

Finland $2,657.5 326 8%

France $41,929.6 6,536 14%

Germany $48,433.0 7,071 10%

Hungary $49.7 277 3%

India $1,355.9 16,490 2%

Ireland $715.6 293 11%

Israel $894.7 235 6%

Italy $8,290.7 2,048 4%

Japan $23,354.8 485 0.5%

Kenya $52.0 955 6%

Mexico $219.6 30 0.1%

Morocco $98.4 699 4%

Netherlands $16,991.6 1,962 16%

Norway $4,255.8 1,847 52%

Pakistan $68.1 133 0.2%

Peru $38.2 729 5%

Philippines $775.9 2,833 6%

Poland $150.8 3,614 12%

Romania $155.0 325 2%

Slovakia $7.3 149 4%

South Africa $960.5 2,659 9%

South Korea $2,433.2 1,204 3%

Spain $7,055.1 1,681 5%

Sweden $10,206.1 2,009 28%

Tanzania $289.5 2,092 11%

Uganda $30.5 2,606 23%

United Kingdom $21,976.2 14,357 30%

United States $109,012.6 44,564 22%

Total $316,415.6 131,557 -

Developing / transitional country average 6%

Developed country average - 15%

All-country average - 10%

Volunteering, 36 countries,
1995-2000

*See methodological appendix for estimating procedures.

SOURCE: Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, 
and Associates, Global Civil Society: Dimensions of the 
Nonprofi t Sector, Volume Two (Bloomfi eld, CT: Kumarian 
Press, 2004).

Country-specifi c data, including data published after 
2004 can be found in the Center for Civil Society Studies 
publications database.
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Percentatge de persones voluntàries per països. El concepte de voluntariat és molt 
difús i és un terme relativament nou 
al nostre país. No fa tant de temps 
que s’utilitzava aquest concepte 
per a referir-se a aquell jove que se 
n’anava al servei militar de forma 
voluntària, accepció que encara es 
conserva al diccionari de la Real 
Acadèmia de la Llengua Espanyola. 
En altres moments no hi 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 
les persones associades, militants, 
membres de la Junta Directiva, etc.

Amb la Llei de Voluntariat 4/2001 
de la Generalitat Valenciana, aquest 
perfil ha d’aparèixer definit als 
estatuts de les entitats, concretant-
se clarament els seus drets i deures. 

En qualsevol cas, el fet que més gent 
assumisca responsabilitats a les 
associacions és un tema pendent per 
al moviment associatiu. Les persones 
més compromeses de l’associació 
solen convidar als als socis i sòcies a 
que s’incorporen a la Junta Directiva 
sense definir les responsabilitats i 
tasques concretes. 

Font: ‘Plataforma del Voluntariado de España’,

Noruega 48,0

Holanda 40,3

Dinamarca 38,7

Luxemburgo 36,7

Suiza 36,5

Suecia 35,5

Finlandia 34,1

Islandia 32,8

Eslovenia 30,4

Irlanda 29,0

Alemania 28,6

Austria 28,3

Reino Unido 23,3

Francia 23,0

Belgica 20,4

Unión Europea 19,3

Estonia 16,4

Lituania 16,3

Polonia 13,8

República Checa 12,2

Italia 12,0

Grecia 11,7

Yugoslavia i R. Macedonia 11,2

España 10,7

Croacia 9,7

Portugal 9,0

Malta 8,8

Eslovaquia 8,3

Lituania 7,3

Chipre 7,2

Hungría 6,9

Bulgaria 5,2

Servia 5,2

Rumanía 3,2
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Hores de dedicació de les persones 
voluntàries.

Un 52% de les persones voluntàries 
dedica entre una i dues hores a la 
setmana, un 30% li dedica entre 2 i 
5 hores setmanals i un 18% li dedica 
més de 5 hores a la setmana. 

Les 13.489 persones voluntàries 
d’aquestes 186 associacions estan 
dedicant aproximadament més de 
31.500 hores a la setmana de forma 
desinteressada a la millora de la vida 
de les persones i del municipi. 

Si tractàrem de quantifi car 
econòmicament el nombre d’hores 
dedicades pel voluntariat de 
forma desinteressada a les seues 
associacions estaríem parlant de 
més de 11 Milions d’euros que no 
apareixen valorats en cap lloc, i sols 
ens referim a 186 associacions. 

A Espanya, tres milions de persones 
es consideren “voluntàries” i 
practiquen el voluntariat (afi liades 
o no), de les quals un poc més d’un 
milió dediquen almenys 20 hores al 
mes a la seua acció voluntària1.

Pete r 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, les quals no apareixen 
valorades al PIB d’un país però que 
hauríem de tindre-ho en compte. 

1 Alberich, Tomás. Revista de estudios de 
juventud, marzo 07 | n.° 76, capítol 4.

18% 

52% 

30% 

Entre 0 i 2 h/setmana

Entre 2 i 5 h/setmana

Mes de 5 h/setmana

Dist    ribució per edat, persones 
voluntàries.

La franja de població que més 
participa en tasques de voluntariat a 
la ciutat de València està localitzada 
entre el menors de 30 anys amb 
un 42% del total. Li segueixen les 
persones de 30 i 45 anys i els que 
tenen entre 46 i 65 anys, amb 
percentatges molt semblants (25% i 
26% respectivament) mentre que el 
7% són persones majors de 65 anys.

Menys de 30 anys

De 30 a 45 anys

De 46 a 65 anys

Majors de 65 anys

42% 

25% 

26% 

7% 
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Distribució per edat de la població 
a València.

Podem observar que les persones 
joves menors de 30 anys representen 
el major nucli poblacional per franja 
d’edat i per presència a nivell d’hores 
de dedicació del voluntariat.

Distribució per gènere, persones 
associades 

Un 55% de les persones associades 
són dones i 45% són homes, 
pràcticament la participació a les 
associacions és paritària. 

Homes

Homes

Dones

Dones

45% 

55% 

Dist ribució per gènere, junta 
directiva

Respecte a la representació per 
gènere a les Juntes Directives els 
percentatges són molt semblants: un 
52% són dones i un 48% són homes.

Homes

Dones

48% 

52% 

Distribu ció 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 61% de 
dones front un 39% d’homes que 
assumeixen tasques de voluntariat. 

39% 

61% 

Menys de 30 anys

De 30 a 45 anys

De 46 a 65 anys

Majors de 65 anys

29% 

22% 

28% 

21% 
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Persona l contractat

Les associacions de València 
generen 1.123 llocs de treball, dels 
quals 614 són contractes a jornada 
completa i la resta, un total de 509, 
són contractes a temps parcial 
(professorat de tallers, dinamitzadors 
i dinamitzadores culturals, ...). Dins 
dels contractes de treball a temps 
complet, el 51% són dones i el 49% 
són homes, mentre que dins dels 
contractes de treball a temps parcial, 
el 73% són dones i el 27% són 
homes. 

0
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139
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Temps complet

314
Temps complet 
dones

314
Temps complet 
homes

Respecte al treball a temps parcial aquest estudi reprodueix pràcticament el 
que està passant a actualment a Espanya: 

Font: VilnitzKy, Mariana. La economía con la vida en el centro. Alternativas económicas nª 73. Octubre 
de 2019 pag. 6.

Les associacions enquestades 
destinen en personal més d’un 
56% del seus pressupostos, el 
que suposa un total de més de 
19.000.000 €. Aproximadament un 
40% d’aquest cost de personal són 
impostos. Per tant, podem afi rmar 
que més de 7.600.000 € tornen a 
les arques públiques en quotes de 
la seguretat social i IRPF. Un de cada 
quatres euros torna via impostos a 
l’administració pública. 

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 movimen t 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 ocupa 
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 (…)

25% 

Homes

75% 

Dones
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Ingressos totals

Els ingressos totals de les 
associacions enquestades són 
de 35.057.399 €. De les vies de 
finançament de les associacions 
destaquen, en primer lloc, els 
ingressos que reben per subvencions, 
els quals representen un 69% del 
total. En segon lloc, trobem l’apartat 
referent als ingressos per quotes, 
que representen un 11%, mentre que 
els ingressos per serveis, patrocinis i 
altres ingressos ocupen una posició 
molt semblant, amb 6%, 5% i 5% 
respectivament. Per últim, estan els 
donatius amb un 3% i l’explotació de 
recursos propis amb un 1%.

Un 31% dels recursos econòmics 
són recursos propis, entre els 
que es troben la prestació de 
serveis, donatius, quotes de soci 
o de la mobilització de recursos a 
empreses. Per tant, podríem dir que 
de cada 3€ que costa la gestió del 
projectes o serveis que donen vida a 
la ciutat, 2€ els posa l’Administració 
Pública i 1€ l’aporta l’associació.

11.42% Quotes
(4.004.415,0€)

69.03% Subvencions
(24.200.569,0€)

2.82% Donatius
(1.009.438,0€)

4.95% Patrocinis
(1.735.175,0€)

6.49% Serveis
(2.275.063,85€)

0.52% Recursos propis
(183.964,0€)

4.7% Altres
(1.648.774,0€)

Administració Associacions

Ingressos totals sense les 4 
associacions amb més pressupost. 

Al ser València capital de la 
comunitat ens hem trobat amb 
grans federacions que gestionen 
uns recursos econòmics elevats 
perquè presten serveis públics i 
tenen moltes persones contractades. 
Si llevem de l’estudi les quatre 
entitats més grans i analitzem les 
fonts de finançament, la distribució 
de les vies de finançament apareix 
més diversificada, ja que les 
subvencions solament suposen 
un poc més del 50% del total (un 
54% més concretament). En segon 
lloc, apareixen els ingressos per 
quotes, les quals representen un 
17%, mentre que els ingressos per 
prestació de serveis suposen un 11%. 
Per altra banda, els ingressos per 
altres activitats, patrocinis i donatius 
oscil·len entre el 5% i el 6% dels 
ingressos totals. I per últim, estan els 
ingressos per explotació de recursos 
propis, amb un 1%. 

17,34% Quotes
(3.412.427,0€)

53,82% Subvencions
(10.588.292,0€)

4.51% Donatius
(888.227,0€)

5,78% Patrocinis
(1.137,0€)

6.49% Serveis
(2.275.047€)

0.92% Recursos propis
(181.335,0€)

6.11% Altres
(1.222.777,0€)

Administració Associacions
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En aquest cas, les dades ens 
indiquen que un poc més del 
46% dels recursos econòmics són 
recursos propis. Per tant, i amb les 
dades de les quals disposem, podem 
afirmar que de cada 4€ que costa 
la gestió del projectes o serveis que 
donen vida a la ciutat, 2€ els posa 
l’Administració Pública i 2 € els 
aporten les associacions.

A més a més cal recordar que del 
total dels recursos destinats a la 
millora de la ciutat a través de la 
gestió de projectes, serveis i espais 
per part del moviment associatiu, 
un 22% tornen a les arques 
públiques via seguretat social i IRPF 
dels treballadors contractats. 

Segons Ruiz Olabuénaga (1999), 
l’aportació total de les ONL suposa 
el 4,6% del PIB espanyol, arribant 
a aconseguir el 5,9% en el cas que 
imputàrem el “treball” aportat pel 
voluntariat. 

Segons la Fundación Lealtad és 
necessari que l’origen dels fons de 
les associacions estiga diversificat. 
D’aquesta manera, 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’entitat en el 
cas que alguna d’aquestes fonts 
d’ingressos 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. Aquestes entitats, 
per tant, hauran de diversificar el 
seu finançament amb fons públics 
i privats. En cap cas els ingressos 
privats seran inferiors al 10% dels 
ingressos totals. Les organitzacions 
comptaran amb una varietat de 
vies de finançament externes que 
afavorisquen la continuïtat de la 
seua activitat. Cap d’elles aportarà 
més del 50% dels ingressos 
totals de l’organització de forma 
continuada durant els dos últims 
anys.

Ingressos per subvencions.

La major part dels ingressos 
declarats per subvencions de 
les associacions provenen de 
subvencions autonòmiques amb un 
78% seguit, amb molta distància, 
dels ingressos procedents d’altres 
comunitats autònomes amb un 8%. 
A continuació apareixen els ingressos 
realitzats per l’Ajuntament de 
València amb un 6%, seguit d’aquells 
realitzats tant per l’Administració 
Central com els Fons Europeus, 
ambdós amb un 6% del total i, 
finalment, apareixen les subvencions 
provinents de Diputació, amb un 2% 
del total. 

Com ja s’ha fet palès al llarg 
d’aquest estudi, el fet que València 
siga capital de província i de la 
comunitat autònoma fa que es 
done aquesta circumstància , 
ja que a la ciutat es concentren 
la gran majoria de Federacions, 
Fundacions i Entitats que treballen 

arreu del territori valencià. A més, 
aquestes grans entitats gestionen 
serveis (fisioteràpia, atenció mèdica, 
psicologia, activitats lúdiques, serveis 
audiovisuals, assessorament jurídic, 
etc.) que abasteixen a una gran 
quantitat de població.

6,35% Local
(1.536.018,0€)

1,98% Diputació
(480.308,0€)

78,01% Generalitat Valenciana
(18.880.932,0€)

7,89% Altres CCAA
(1.908.622,0€)

3,39% Estatal
(820.123,0€)

2,37% Europees
(574.566,0€)
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Despeses.

La major part de les despeses que 
realitzen les associacions de la ciutat 
van destinades a sufragar les diverses 
activitats que es realitzen: tant per 
la part de personal (amb un 56% del 
total) com la part pròpia de l’activitat 
amb un 28%.

Respecte al manteniment de les 
entitats com l’apartat dedicat a 
altres despeses, el percentatge total 
és d’un 7% en els dos casos. Per 
últim, es dedica un total del 2% a 
la difusió d’informació relacionada 
amb les associacions. 

1,75% Difusió
(520.331,08€)

55,73% Personal
(16.543.887,0€)

28,27% Activitats
(8.392.462,91€)

7,3% Manteniment
(2.166.546,56,0€)

6,94% Altres
(2.060.884,3€)
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Conclusions i 
propostes de 
futur: 
Els resultats d’aquest estudi són 
un punt de partida, una invitació 
a la reflexió del moviment 
associatiu sobre aspectes que 
van des de l’organització interna 
fins a la diversificació de fons de 
finançament. 

La recollida i sistematització de 
les dades ens fa tindre informació 
objectiva per tal de prendre 
decisions respecte del futur en 
les nostres organitzacions. Les 
associacions ens hem d’acostumar a 
fer-ho de forma habitual. 

L’Ajuntament podria incorporar en 
la justificació de subvencions la fitxa 
utilitzada en aquest estudi per tal 
d’elaborar tots els anys una avaluació 
de l’impacte associatiu del que 
aporten les associacions que han 
rebut subvenció a la ciutat. Seria una 
bona fórmula per a desmuntar falses 
mites sobre l’associacionisme i desfer 
discursos interessats que demanen 
que es deixe de subvencionar a les 
associacions. 

Cal cercar fórmules per afrontar la 
burocràcia i les exigències legals, 
fiscals, laborals o administratives. És 
un repte de futur que haurem de 
plantejar-nos. Ja existeixen algunes 
fórmules que estan funcionant com 
federar-se, fusionar associacions o 
buscar l’empara d’altres entitats.

Augmentar la base social de 
les associacions ens donarà 
legitimitat. Cal centrar-se en definir 
clarament entre els diferents 
tipus de compromisos en quant 
a la participació de les persones 
en aquestes entitats. Això ens 
donarà una imatge més real de la 

situació de les organitzacions i del 
percentatge de població associada. 
A més, ens possibilitarà aconseguir 
informació per marcar estratègies de 
futur per a cadascun dels nivells de 
participació que podem trobar a les 
associacions: persones beneficiàries 
o consumidores, usuàries o 
associades. 

És molt important sistematitzar 
la informació respecte a les vies 
de finançament de les entitats, ja 
que ens hem d’acostumar a que 
els ingressos vinguen de fonts 
diversificades. Aquesta és una 
manera de garantir l’autonomia i la 
independència de les associacions. 

Les associacions aporten recursos, 
hores de treball no valorades, 
gestionen projectes i serveis públics, 
multipliquen recursos, etc., Construir, 
per tant, un relat compartit 
entre totes les associacions que 
transcendisca al relat individual 
de cada associació, en base a les 
dades arreplegades, donarà força i 
legitimitat al moviment associatiu. 

L’associacionisme tendeix cap 
a l’especialització funcional. 
Mentre que en altres moments 
històrics l’associacionisme dels 
nostres territoris tenia un caràcter 
multifuncional (els ateneus obrers, 
els casals o les associacions veïnals 
actuaven de paraigües per abastir 
una gran diversitat d’activitats al 
seu interior) la càrrega burocràtica 
i les obligacions legals ens faran 
repensar-nos tornar a estes fórmules. 

Hi ha una distribució paritària tant 
en les persones associades (55 % 
de dones i un 45 % d’homes) com 
en les juntes directives (un 52 % de 
dones i un 48 % d’homes). Un lleuger 
protagonisme de les dones en les 
tasques voluntàries, amb un 61 %, 
front a la participació dels homes, 
un 39 %, en aquest sentit. La realitat 
participativa de les dones dins del 
moviment associatiu evoluciona 
positivament. Associar-se implica 
eixir de l’aïllament social, ajuntar-
se amb persones amb interessos 
semblants, posar en marxa iniciatives 

que engresquen i dinamitzen a les 
nostres comunitats. Cal, per tant, 
aprofitar aquests avanços fets des 
del moviment associatiu i utilitzar a 
les nostres entitats com a espais que 
eduquen en la igualtat i que, a més, 
suposen un recurs contra la violència 
masclista.

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.

Treballar conjuntament 
administració i mòn associatiu, ens 
permetrà avançar en la col·laboració 
per a un Bon Govern.
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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:

ACUSE

AICO

Alcohólicos Rehabilitados del 
Mediterráneo

AMPA CEIP Tomas de Villarroya

AMPA Colegio Santiago Apóstol

AMPA CP Benimamet

AMPA Pablo Neruda

Aportem - Puerto Solidario Valencia

AREAV - Ayuda Rehabilitación 
Enfermos Alcohólicos Valencianos

Arte Pro Entendimiento Cultural 
Circo Valenciano (APECCV)

ASFANA Famílies Nombroses

ASIEM - Asociación por la Salud 
Integral del Enfermo Mental

ASIM Asociación Internacional 
Mundo Solidario 

Asociación ADINU Valencia

Asociación de Afectados de Ictus de 
la Comunidad Valenciana

Asociación de Alumnado de 
Personas Adultas de la Malvarrosa

Asociación Alzheimer Perales 
ALZPER

Asociación Amigos Camino de 
Santiago Comunitat Valenciana

Asociación de Amigos de la Nau 
Gran de la Universitat de València 

Asoc. de Apoyo al acogimiento en 
familia extensa y allegada de la CV 

Asociación Asperger TEA

Asociación Backslash

Asociación Boliviana en España Sede 
Valencia

Asociación CAVAS (Centro asistencia 
victimas agresión sexual)

Asociación Cívica El Ventanal

Asoc. COTLAS

Asociación Cultural Carolina Álvarez

Asoc. Cultural Falla Archiduque 
Carlos Chiva

Asoc. Cultural Falla Arrancapins

Asociación Cultural Falla Castellón 
Segorbe y Adyacentes

Asociación Cultural Falla Cra. San 
Luis Rafael Albiñana

Asoc. Cultural Falla Doctor Gil y 
Morte - Doctor Vila Barberá

Asoc. Cultural Falla José Soto Micó

Asoc. Cultural Falla Ministro Luiz 
Mayans - Platero Suárez y Almazora

Asociación Cultural Falla Pedro 
Cabanes - Juan XXIII

Asociación Cultural Falla Polo y 
Peyrolón Ciudad de Mula

Asociación Cultural La Carraspera

Asociación Falla Castielfabib 
Marqués de Sant Joan

Asoc. Falla Els Generals

Asociación Feminista por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Asociación Fibrosis Quística CV

Asociación Intercultural Candombe

Asociación Intramurs

Asociación Mensajeros de la Paz CV

Asoc. de Mujeres con Discapacidad 
en Xarxa

Asociación Nacional Caballeros del 
Asfalto amigos de la Guardia Civil

Asoc. Nourdine - Asoc. Cultural La 
Paz

Asociación de Padres y Amigos 
del Sordo de Valencia (ASPAS-
VALENCIA)

Asociación Paraguayos en Acción

Asociación Periferia

Asociación de Profesionales de la 
Danza de la Comunitat Valenciana

Asociación de Profesionales de 
Terapias con Caballos

Asoc. PROTED Aulas de 3ª edad de 
Valencia

Asoc. Síndrome X Frágil CV

Asociación Solidaritat Perifèries del 
Món

Asociación Stop Accidentes, ayuda 
y orientación a los afectados por 
siniestros de tráfico

Asoc. TDAH más 16 Valencia

Asociación Valenciana de Amistad 
con Cuba José Martí

Asociación Valenciana de 
Exalcohólicos

Asociación Valenciana de Padres de 
Niños Prematuros

Asoc. Valenciana de Padres de 
Personas con Autismo

Asociación de Voluntarios de 
Acogimiento Familiar

ASPANION Asoc. Padres de Niños 
con Cáncer de la CV

Per facilitar la visibilització 
de les entitats que han 
col·laborat en l’estudi, 
detallem a continuació, per 
ordre alfabètic, totes les que 
han aportat les seues dades. 
En la versió digital, podeu 
fer clic damunt del nom per 
accedir al seu web o espai 
virtual.

https://www.facebook.com/acuseconsumidores/timeline?lst=100028939778227%3A1667744088%3A1580285498
https://www.facebook.com/aicodiversidad
http://www.asociacionarme.org/
https://ampatomasdevillarroya.wordpress.com/
http://ampasantiagoapostol.org/
https://www.facebook.com/ampa.benimamet/
https://www.ampa-pablo-neruda.com/
http://www.aportem.com/
https://apeccv.es/es/quienes-somos/
http://www.asiem.org
https://adinuvalencia.org/que-es-adinu/
https://www.adaicv.es/
https://associacions.org/fhortasud/default/ver/4288
https://www.alzheimerperales.com/
http://vieiragrino.com/
http://www.amigosnaugran.org/
https://aaafexa.com/
https://www.backslash.es/
facebook.com/asbolesva
https://cavascv.org/
https://es-es.facebook.com/asociacionelventanal/
http://www.cotlas.org/
http://accarolinaalvarez.blogspot.com/
https://www.fallaarchiduque.com/
https://es-es.facebook.com/arrancapins
https://es-es.facebook.com/Falla.Castellon
https://es-es.facebook.com/fallaalbinyana/
https://es-es.facebook.com/ElsDoctors/
https://es-es.facebook.com/fallajosesotomico/
https://es-es.facebook.com/fallamlmayans
https://es-la.facebook.com/pages/Falla-Pedro-Cabanes-Juan-XXIII/533460023350676
https://es-es.facebook.com/polo.p.mula
https://lacarraspera.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fallacastielfabib311/
https://fqvalenciana.com/
http://www.candombe.org.es
https://www.intramurs.org/es/
http://www.xarxamujeres.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Caballeros-del-Asfalto-A-GC-420841201384393/
https://es-es.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Nourdine-Asoc-Cultural-La-Paz-634672436865553/
https://aspasvalencia.com/
https://es-la.facebook.com/paraguayosenvalencia/
http://customwrist.com/wordpress/
https://www.profesionalesdanza.com/
http://www.aptcc.es/
http://periferies.org/es/
https://stopaccidentes.org/
http://www.tdahmas16valencia.wix.com
http://asociacionjosemartivalencia.org/
https://avexvalencia.org/
http://www.avaf.org.es/
http://www.aspanion.es
https://www.facebook.com/rehabilitacion.valencia
http://asfana.org/wordpress/
https://www.asim.org.es/
https://www.facebook.com/FallaElsGenerals/
http://www.aulas3edad.org/
https://es-es.facebook.com/X-Fr%C3%A1gil-Valencia-1580119928715526/
http://www.apnav.org/
https://www.aspergervalencia.org/
https://somllar.org/
www.avaprem.org
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Assoc. Casa do Brasil *

Associació Brúfol

ACICOM Assoc. Ciutadania i 
Comunicació

Associació Cultural Colla de Dimonis 
L’Infern Faller

Associació Cultural Falla Borrull 
Socors

Associació Cultural Falla Obispo J. 
Pérez - Luis OIiag *

Associació Cultural i Gastronòmica 
de la Terreta i d’Arròs de la Valldigna

Associació Cultural Jordi el Mussol
Associació Cultural Jove Muixeranga 
de València

Associació Cultural Juan Comenius

Assoc. de Dones L’Oroneta Blanca
Associació El Arca

Associació GUP

Associació José Luis Sampedro per a 
la Salut i la Cultura

Assoc. Menstopia

Associació Mesura

Associació Servitec Tècnics Associats
Associació Valenciana pel Transport 
Públic

Ateneo Republicano Blasco Ibáñez

AVACU
AVAFI Asoc. Valenciana de 
Afectados de Fibromialgia

AVAPACE Asociación Valenciana de 
Ayuda a la Parálisis Cerebral

AVAST Asociación Valenciana de 
Apoyo al Superdotado y Talentoso

AVSPW Asociación Valenciana para 
el Síndrome de Prader-Willi

AVTB - Asociación Valenciana de 
Trastorno Bipolar 

Associació de Veïnes i Veïns Barri de 
Sant Marcel·lí

AVV Barrio de Tres Forques - Vara de 
Quart

AVV Cabanyal - Canyamelar 
Associació de Veïnes i Veïns 
Castellar-L’Oliveral

AVV Creu Coberta
Associació de veïns i veïnes Cuidem 
Cabanyal Canyamelar

AVV FAVARA

AAVV Juan XXIII Massarrojos

AVV La Plata - Quatre Carreres - 
Adjacents

AVV L’Unió de la Punta 

AVV Marxalenes
AVV Patraix

AVV Polo y Peyrolón

AVV San Isidro

AVV Torrefiel
Bona Gent, Amigos de las personas 
con discapacidad intelectual

ByL in edu - Bernat y Loli Iniciatives 
Educatives

Cabanyal Reviu Teixint Xarxes
CAPPEPV - Coordinadora d’alumnes, 
pares, mares i professorat per 
l’ensenyament públic en valencià

CAU Rugby València
CERMI CV Comité Representantes 
Entidades de Personas con 
Discapacidad de la C.V.
Asociación Cultural Ciudad Saludable 

Ciutadania en Xarxa

El Club de l’Horta

Club d’Hoquei Carpesa
Club Esportiu Sala d’Esgrima Marítim 
València

Club Natación Artística Atlantis
COCEMFE Valencia - Federación de 
Asoc. de personas con discapacidad 
física y orgánica de València

Colectivo Pensaré

Comarca Horta Sud - MEV
Comisión Falla Dr. Peset Aleixandre- 
En Guillem Ferrer

Comité Ciudadano Anti SIDA de la 
C.V.
Comunidad Lituana de Valencia 

Consell de la Joventut de València

Coro Universitario Sant Yago

Corporación de Longinos

Cruz Roja Española València
Custodia Compartida Ya - Asoc.de 
padres y madres separados

De Neu Asociación de Enfermedades 
de los Neurotransmisores

DESSEX - Drets, Educació i Salut 
Sexual i Reproductiva al Pais Valencià

Dones Grans

Ecologistes en Acció de València

EntreBarris

FACUA – Consumidors en Acció 
Comunitat Valenciana

Falla Barrio de San José

Falla Campament La Yesa C/ 
Campamento nº 129 

Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera 

Falla Guillem de Castro, Triador i San 
Pere Pasqual

Falla Jesús Morante i Borràs - 
Caminot (La Punta)

Falla Maestro Bellver Mariano Ribera

Falla Oltá, Juan Ramón Jiménez, Ing. 
Joaquín Benlloch

Falla Pinedo - Tres Caminos

Falla Plaza de Honduras

Falla República Argentina Dr. 
Pallares Iranzo

Falla Ripalda, Beneficencia, San 
Ramón

FECACV - Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en la C.V.

Federació de Dones Progressistes CV

Federació Salut Mental CV 

Federació Valenciana de Dolçainers/
res i Tabaleters/res

Federación Autonómica de 
Asociaciones Gitanas de la 
Comunidad Valenciana

Federación de Sociedades Musicales 
de la C.V.

FEVAFA Federació Valenciana 
d’Associacions de Familiars de 
Persones amb Alzheimer

Fundació Escola Valenciana

Fundació NEURONEST

Fundació Pau i Solidaritat

Fundación Musol

Fundación Novaterra

Fundación Tutelar de la Comunidad 
Valenciana

Fundación Viento del Pueblo

Gremio Provincial de Peluquerías de 
Caballeros y belleza de Valencia

Grup Scout Pau

IMECO Instituto de Mediación y 
Conciliación

Iniciatives Solidàries

Juniors Moviment Diocesà

Juntes Fem Caliu 

https://www.brufol.org/
https://casadobrasilvalencia.com/
https://es-es.facebook.com/colladimonis/
https://associacions.org/fhortasud/default/ver/4216
https://jovemuixerangadevalencia.org/#identitat
https://loronetablanca.es/
https://elarcanazaret.org/
https://www.asociaciongup.es/
http://asociacionjlsampedro.org/
https://www.menstopia.es/
https://webmesura.org/
http://www.servitec.org/
https://avptp.org/
https://ateneoblascoibanez.com/
https://www.avacu.es/
http://www.avapace.org/
http://www.avspw.org
https://avtbipolar.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Neighborhood/AVV-Barri-Sant-Marcell%C3%AD-375862669172992/
https://www.facebook.com/avtresforques
https://avvcabanyalcanyamelarblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/associacioveinsiveines.castellaroliveral/
https://www.facebook.com/avvcreucoberta/
https://www.facebook.com/AsociacionDeVecinosDeFavara
https://www.facebook.com/pg/avvjuanxxiii/posts/
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/54E844AD343E3110C12572C20023B9D9?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=16&lang=1
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/2A6DF9A35BC3E749C12572C20023B994?OpenDocument&lang=1&nivel=16&bdOrigen=&idApoyo=&irAutobus=1
http://marxalenes.org/
http://www.patraix.org/es/
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/36CE5D85C8CD7640C12572C20023BFD2?OpenDocument&lang=1&nivel=16&bdOrigen=&idApoyo=&irAutobus=1
http://www.avvtorrefiel.org
http://www.bonagent.org
http://www.bylinedu.es
https://www.facebook.com/cabanyareviu/
http://valenciaperlallengua.org/qui-som/
http://caurugbyvalencia.com/
http://www.cermicv.es/frm/Inicio.aspx
https://es-es.facebook.com/clubdelhorta/
http://chcarpesa.net/
http://www.esgrimamaritimo.com/
https://atlantissincro.wordpress.com/
http://cocemfevalencia.org
http://www.scoutsfev.org/mev
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/03B12C1ADD737376C12572C20023DACD?OpenDocument&lang=1&nivel=&bdOrigen=&idApoyo=&irAutobus=1
https://comiteantisidavalencia.org/
https://www.juventud-valencia.es/pagina/107/participa/consell-de-la-joventut-de-valencia/
https://www.corosantyago.org/
http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-valencia
http://www.custodiacompartidavalencia.com
http://www.deneu.org
https://www.seminariodemujeresgrandes.com/
https://entrebarris.org/
https://www.facua.org/cvalenciana
http://www.fallabarrisantjosep.es/2/
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/702E9860187A520AC12572C20023DB20?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=15&lang=1
http://www.fallamalilla-cabrera.com/
https://ftriador.wordpress.com/
https://fallalapunta.weebly.com/
https://es-es.facebook.com/fplazahonduras/
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/B89AC75FE8648AD9C12572C20023FF25?OpenDocument&lang=1&nivel=16&bdOrigen=&idApoyo=&irAutobus=1
http://www.fallaribesan.com/
https://www.fecacv.es/
http://www.fmujeresprogresistas.org/
http://www.salutmentalcv.org/
http://www.xirimita.com/
https://fsmcv.org/
http://www.fevafa.org
http://www.fev.org
https://fundacionneuronest.org/
https://pauisolidaritat.pv.ccoo.es/
http://www.musol.org
https://www.novaterra.org.es/
http://fundacionestutelares.org/
http://www.vientodelpueblo.org
http://www.gremiopeluquerosvalencia.com/
https://gspau.es/
https://www.asimeco.es/
http://www.iniciativessolidaries.com/
http://www.juniorsmd.org
http://www.acicom.org
https://borrullsocorsblog.wordpress.com/
http://www.jordielmussol.com/
https://www.cortocomenius.es/
https://www.facebook.com/avvcabanyalcanyalmelar/
https://avafi.org/
https://asociacion-avast.org/
https://es-es.facebook.com/avecinos.sanisidro/
http://valenciasaludable2030.es/
https://www.facebook.com/ciutadaniaenxarxa/
https://pensarecartoneras.wordpress.com/
https://vlc-lb.es/
https://www.facebook.com/Corporacion-de-Longinos-138854206137490/
https://www.instagram.com/asdessex/��
https://www.facebook.com/fallamaestrobellver/
https://fallaolta.org
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/F62BD1DDB9912865C12572C20023FF05?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=15&lang=1
http://fagavalencia.com/
https://larepartidora.org/
https://www.seminariodemujeresgrandes.com
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Kreskante Kune Escola Activa 

Laboratorio de Fabricación

Mejora la vida de las personas

Mira’m Fundació
Observatorio por la participación y el 
desarrollo comunitario

OJE - Organización Juvenil Española
ONGD ANAFA Los Amigos de 
Ziguinchor

ONGD Casa Camerún C.V.
Orden Caballeros del Dragón 

Orfeó Valencià

Residencia Juana María RREE 
Esclavas de María

RETINA CV Asoc. de Afectados por 
Retinosis Pigmentaria

Rincón de Velluters
Erreese + Asociación Valenciana 

Sanamares

Servicio Jesuita a Migrantes - 
Delegación Valencia

SETEM Comunitat Valenciana
Sociedad Musical Poblados 
Marítimos

Societat Excursionista de València
Som Rogle Cooperativa Valenciana 

SOS Odontología Social

Taller de Independencia

Unión de Consumidores de Valencia

Unión de Radioa icionados 
Españoles, de Valencia

VIUTUR - Asociación de 
pequeños propietarios, gestores y 
simpatizantes de viviendas de uso 
turístico

* qüestionari no inclòs en l'estudi per 
arribar fora de temps.

Per a obtenir més 
informació de 
les associacions 
podeu consultar 
somossuper.org on 
trobaràs un mapa 
interactiu amb totes 
les associacions.

http://www.kreskantekune.org/escuela-humana/
https://es-es.facebook.com/laboratoriodefabricacion
https://fundaciomiram.org/
http://obsparticipacion.blogspot.com/
https://oje.es/
https://casacameruncv.org/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Orden-de-los-caballeros-del-dragon-977260228986692/
http://www.esclavasdemaria.org/residencia-juana-maria-valencia/
https://www.retinacv.es/
http://sanamares.es/
http://sjmvalencia.org/
http://www.setemcv.org
https://www.pobladosmaritimos.com/poblados_maritimos.html
https://societatexcursionistadevalencia.org/
http://somrogle.wordpress.com
http://www.tallerdeindependencia.org/
http://www.urevalencia.es/
https://www.viutur.org/
https://www.orfeovalencia.org/
https://sites.google.com/site/rincondevelluters/
http://www.rspymes.org/
https://sos-odontologiasocial.com/
https://uniodeconsumidors.org/
http://somossuper.org


Equipo de Fundació Horta Sud:
Julio Huerta
Dídac Delcan
Mercedes Juan

Equip de Servici de Tranparència i Govern Obert 
de l’Ajuntament de València
Jose Ignacio Pastor Pérez, Cap del Servici
Clara Pascual Raga, TAG
Juan Jose Sanz Florido, Sociòleg

Adreça de contacte 
C/ Convent de Sant Francesc, 2, planta 3. 
46002 València
Telèf: 96 353 99 78 
correu electrònic: sgovernobert@valencia.es

Disseny i maquetació: 
Eugenio Simó

Il·lustracions:
Cabeza y Muslo Estudio Creativo

Edició: 
Fundació Horta Sud 
C/Mare de Déu de l’Olivar, 30
46900, Torrent (Horta Sud) València 
Telèfon 961553227
www.fundaciohortasud.org

PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS
http://gobiernoabierto.valencia.es/es/

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA I DADES OBERTES
http://gobiernoabierto.valencia.es/va/

WEB MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
http://www.valencia.es/ayuntamiento/consultas.nsf/vDocumentosTituloAux/
Inicio?opendocument&lang=1&nivel=1

WEB MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ
http://www.valencia.es/ayuntamiento/consultas.nsf/vDocumentosTituloAux/
Inicio?opendocument&lang=2&nivel=1

DECIDIM VLC
https://decidimvlc.valencia.es/

DECIDIM VLC
https://decidimvlc.valencia.es/?locale=val





En col·laboració




