ADRECES ÚTILS:
Ajuntament de Sabadell, portal de convocatòria
de subvencions per a entitats
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/subvencions
P_cat.asp

Per a més informació
sobre finançament
apropa’t i demana hora a
l’ Assessoria d’ Associacionisme :

Generalitat de Catalunya
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i
_subvencions/
Diputació de Barcelona
https://www.diba.cat/web/benestar/financament-amunicipis-i-entitats
Xarxanet, notícies i recursos per a entitat
http://xarxanet.org/financaments
Punt del Voluntariat a Sabadell
http://www.sabadell.cat/ca/voluntariat
Intercanvis
per
a
joves
a
l’estranger
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estad
es/intercanvis/

C. Blasco de Garay, 19
08202 Sabadell
Tel. 93 745 33 01
oficinajove@ajsabadell.cat
www.sabadell.cat/jove
De dilluns a dijous matins de 9 a 15 h i
tardes de 16 a 18 h.
Divendres de 9 a 15 h.
Agost tancat.

Voluntariat per a joves a l’estranger
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estad
es/voluntariat_a_l_estranger/

oficinajovesabadell
Contractació laboral en pràctiques de joves amb
formació
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contr
actacio_practiques_GJ_2018

@sbdjove
@sbdjove

GUIA BÀSICA
DE FINANÇAMENT
D’UNA ASSOCIACIÓ

Durant els darrers anys s’ha diversificat la
procedència dels ingressos de les associacions per
tal de poder assegurar l’execució dels seus fins
socials. Actualment algunes de les diferents fonts de
finançament existents són:

RECURSOS PROPIS
Quotes dels/les socis/es
Són aportacions econòmiques periòdiques que
aporten els i les membres de l’entitat. L’import ve
marcat en funció dels objectius i necessitats de
l’entitat. És una font de finançament segura i ha de
garantir la independència de l’associació per cobrir
part de la despesa. Aquestes operacions donen dret
de deducció a la declaració de la renta del donants,
segons el tipus d’entitat a qui es realitzi l’aportació.

RECURSOS ALIENS

Sponsors, patrocinis i publicitat

Subvencions públiques, concursos o
premis

Són aportacions provades (econòmiques o materials)
que fa una empresa a les associacions quan
organitzen una activitat concreta a canvi que
aquestes col·laborin en la publicitat del patrocinador.

Són
aportacions
econòmiques
que
atorga
l’administració (autonòmica, local o provincial) i
entitats prives i les fundacions per a la realització
d’un programa, projecte o activitat.
Per poder-hi accedir, les associacions han de lliurar
un projecte concret de l’activitat i tota la
documentació requerida. Un cop aprovada caldrà
justificar la utilització dels ajuts.

Cal llegir bé les bases de cada convocatòria
per tal de tenir clar els terminis de presentació de
tota la documentació.

Venda o ingressos de serveis
Es poden ingressar diners a través de serveis,
activitats o tallers que organitzi la pròpia associació.
S’ha de tenir en compte però que, en cap cas, es pot
fer competència deslleial a altres empreses privades
(sobretot si l’activitat està exempta de l’ IAE). Totes
aquestes activitats han de quedar reflectides a la
comptabilitat (per tal que no adquireixi un caràcter
mercantil).

Convenis
Són pactes entre l’associació i l’administració,
entitats i/o altres organismes que es signen per un
període de temps determinat. L’associació percep
una quantitat de diners a canvi de la realització d’una
activitat. Els convenis permeten una millor
planificació amb vista al futur.

Merchandaising

Crowfunfing

L’associació pot vendre productes concrets lligats
amb la seva imatge o produïts en els tallers o
activitats que porta a terme.

Són microdonacions a través d’aportacions
econòmiques d’un grup de persones que recolzen
projectes d’organitzacions.

Donacions
Són aportacions monetàries o de material que no
són ni periòdiques ni fixes. Les poden fer tant
persones sòcies com no sòcies de l’entitat, que
creuen en el desenvolupament del projecte que es
porta a terme des de l’associació o amb l’ideari de la
mateixa.

Les entitats han de tenir en compte que
aquest servei no té reconegut l’exempció d’
IVA i, per tant, s’haurà de confeccionar una factura
per l’import del patrocini i aplicar l’ IVA, encara que
l’entitat estigui exempta de declarar-la.

Crèdits
Excepcionalment es pot recórrer a una entitat
financera per demanar un préstec, sempre que es
faci una bona previsió de la capacitat econòmica de
l’entitat per tal de poder-lo retornar.

Plans d’ocupació
Una altre forma de rebre ajuts és la contractació
d’una persona per part de l’entitat que serà finançada
íntegrament (el sou, la retenció i la seguretat social
del/la
treballador/a)
per
l’organisme
públic
corresponent.

Voluntariat
És la implicació dels i les ciutadans/es o d’una
corporació en un projecte solidari. El voluntariat és
un recurs d’estalvi econòmic per a les entitats. Els i
les voluntaris/es no perceben capo tipus de prestació
econòmica pels seus serveis (només li podran ser
reintegrades les despeses per desplaçament i dietes
així com altres despeses ocasionades per la
realització del voluntariat).

