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Jornada sobre l’impacte 
de la reforma laboral al 
tercer sector social 

Amb la participación de més 
de  120 persones es va realizar 
la jornada sobre l’impacte de 
la reforma laboral en el Tercer 
Sector Social organitzada per 
la Confederació d’Associaci-
ons empresarials del Tercer 
Sector Social d’Atenció a les 
Persones de Catalunya, el 30 
de maig passat. 

l’objectiu va ser oferir un espai 
de coneixement i reflexió entorn 
les implicacions i els reptes que 
planteja la reforma laboral, apro-
vada a finals de l’any 2010, en la 
realitat de les organitzacions del 
Tercer Sector Social. 

Xavier Puig, president de la Con-
federació, que va obrir l’acte, va 
posar de relleu la trajectòria de 
l’organització i la voluntat de 
seguir treballant per garantir el 
desenvolupament i la sostenibi-
litat del sector.

A la primera taula rodona es van 
abordar els aspectes més tècnics 
de la reforma laboral des de di-
ferents perspectives: la de l’Ad-
ministració Pública, la jurídica i 
l’acadèmica.

la segona taula rodona, va 
comptar amb les intervencions 
de josep ma rañé, President del 
Consell de Treball econòmic i So-
cial de Catalunya, de Sixte Gar-
ganté, Director del Centre d’es-
tudis i recerca Sindical de CCoo 
de Catalunya, i de Francesc josé 
maría, advocat i Vicepresident de 
la Confederació.

la jornada, a més d’acollir per-
sones d’entitats, empreses i 
plataformes del Tercer Sector 
Social, va comptar també amb 
una significativa representació 
dels sindicats majoritaris, del De-
partament d’empresa i ocupació 
de la Generalitat de Catalunya i 
d’altres associacions empresarials 
del sector dels serveis socials 
d’atenció a les persones.

Breupla de suport al tercer sector d’el prat de lloBregat

assessorament i formació 
per a les entitats del prat
Suport Associatiu hi col·labora per reforçar les associacions 

VíCTor GArCíA 

El Servei d’Assessorament i 
Formació a Entitats és un 
servei que l’ajuntament posa 

a disposició de les associacions i 
fundacions d’El Prat de Llobregat 
per ajudar i donar suport en la ges-
tió d’aquestes organitzacions. 

Des de finals de l’any passat, Suport 
Associatiu col·labora amb l’Ajunta·
ment del Prat per reforçar el paper 
clau que tenen les associacions i 
fundacions d’aquesta localitat. 

suport al teixit 
associatiu de la ciutat
L’Ajuntament d’El Prat disposa 
d’un servei d’assessorament i for·
mació per a les entitats municipals 
no lucratives amb l’objectiu clau 
de fomentar i donar suport a l’as·
sociacionisme ajudant les entitats 
a millorar la seva gestió.

Per enfortir la tasca que realitzen 
les entitats i afavorir el desen·
volupament de les associacions 
de la ciutat, des de l’ajuntament 
s’ofereixen serveis i recursos com 
el d’assessorament i suport per·
sonalitzat a la gestió així com la 
realització d’accions formatives 
especialitzades.

Aquests serveis es realitzen de ma·
nera presencial a les instal·lacions 
de les Cases d’en Puig. Aquest 
equipament referent a la ciutat, 
acull de manera agrupada els ser·
veis a la ciutadania com el servei 
de mediació, els serveis d’informa·
ció i atenció a les dones, el punt 
d’informació per la gent gran i el 
d’assessorament i formació per a 
entitats, entre d’altres.

servei d’assessorament
Suport Associatiu és l’entitat que 
presta aquest servei d’assessora·
ment presencial a les Cases d’en 
Puig o bé a distància (telefònic, 
correu electrònic) a les entitats 
d’ El Prat, a fi de millorar la seva 

gestió i eficàcia, amb la finalitat de 
fomentar el moviment associatiu de 
la ciutat.
Aquest objectiu general es concreta 
en d’altres objectius específics:

◗Fer una tasca d’assessorament 
i de consultoria a les entitats no 
lucratives sobre la progressiva 
regularització de la seva situació 
legal, documental, registral, fiscal, 
comptable... 

◗Ajudar les entitats sense afany 
de lucre respecte a qüestions jurídi·
ques, comptables, fiscals, laborals, 
informàtiques, de comunicació i de 
formació.

◗Que les entitats siguin capaces de 
portar correctament la seva docu-
mentació d’acord amb la naturalesa 
de les seves activitats i amb el que 
estableixi la normativa vigent. 

◗Fomentar la transparència i la 
democràcia interna de les enti·
tats, facilitant la participació dels 
voluntaris, dels socis i dels col·
laboradors de l’entitat.

servei de formació
Dins d’aquest projecte impulsat 

des de l’Ajuntament d’El Prat 
de Llobregat,  Suport Associatiu 
ofereix una formació especialit·
zada en els àmbits de la gestió 
d’entitats, la dinàmica associativa 
i la intervenció social, amb l’ob·
jectiu d’actualitzar les habilitats i 
els coneixements necessaris per al 
funcionament de les entitats tant 
en temes de la seva gestió interna 
com en el desenvolupament de les 
seves activitats.

Al llarg d’aquest curs Suport Associ·
atiu i el Centre d’Estudis han portat 
a terme diverses accions formatives 
amb un elevat grau de participació i de 
satisfacció per part dels assistents:

◗Dos tallers sobre Com Adaptar els 
Estatuts de les Entitats al Llibre III 
del Codi Civil

◗Un taller sobre el Procés de Sol·
licitud de Subvencions

◗Un curs sobre la Gestió de Perso·
nes a les Entitats

◗Un taller sobre Les Fonts de Fi·
nançament en Època de Crisi

◗Dos cursos d’Introducció al Vo·
luntariat

Dins d’aquest projecte també s’han 
dissenyat i preparat diferents ma·
terials de suport que l’ajuntament 
ha posat a l’abast de les entitats a 
través de la seva web. ■

reunió de planificació a les Cases d’en Puig, on està ubicat el servei per a entitats
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Què és la memòria econòmica de la llei 49/2002

La Llei 49/2002, de règim 
fiscal de les entitats no lu-
cratives i incentius fiscals al 

mecenatge, estableix per aquelles 
entitats que, podent fer-ho, hagin 
optat per aquest règim fiscal vo-
luntari, l’obligació de presentar a 
l’Agència tributària una memòria 
econòmica en el termini de 7 me-
sos des de la data de tancament 
de l’exercici. Si l’entitat ha tingut 
un volum d’ingressos inferior als 

20.000 €, no hi estarà obligada, 
però igualment haurà d’elaborar 
la memòria.

A la memòria s’haurà d’indicar:

◗ Identificació de rendes exemptes 
i no exemptes de l’Impost sobre 
Societats, indicant el corresponent 
número i lletra dels articles 6 i 7 de 
la llei que empari l’exempció. Cal·
drà indicar els ingressos i despeses 
de cadascun d’ells, i els càlculs i 

criteris utilitzats per determinar la 
distribució de les despeses entre 
les diferents rendes obtingudes 
per l’entitat.

◗ Identificació d’ingressos, des·
peses i inversions corresponents a 
cada projecte o activitat de l’en·
titat, classificant les despeses de 
cadascun per categories.

◗ Càlcul de les rendes i ingressos 
destinats a la finalitat social en 

compliment dels mínims deter·
minats per la llei, i descripció del 
destí d’aquestes.

◗ Retribucions de tot tipus satis·
fetes per l’entitat als membres del 
seu òrgan de govern en qualsevol 
concepte.

◗ Percentatge de participació de 
l’entitat en entitats mercantils, 
identificant en quines.

◗ Convenis de col·laboració empre·

sarial en activitats d’interès general 
que s’hagin subscrit, identificant 
al col·laborador i les quantitats 
rebudes.

◗ Indicació, si s’escau, de les ac·
tivitats prioritàries de mecenatge 
que s’hagin desenvolupat.

◗ Indicació de la previsió estatutà·
ria relativa al destí del patrimoni de 
l’entitat en cas de dissolució que la 
llei exigeix com a requisit. ■

Suport Associatiu porta molts anys col·laborant amb les administra-
cions mitjançant la prestació de serveis d’assessorament, de formació 
i de preparació de materials i continguts per a entitats no lucratives. 
Algunes d’aquestes administracions són la Generalitat de Catalunya 
(Xarxanet.org) i ajuntaments com el d’el Prat de llobregat, el de Bar-
celona (Torre jussana), el de Badalona (a través de l’institut municipal 
de Promoció econòmica), esplugues, Sabadell...
Des de Suport Associatiu es disposa d’un servei de suport, assesso-
rament i formació per a les associacions i fundacions d’un territori, 
tant de manera presencial com a distància.

Suport Associatiu: 93 474 74 74/info@suport.org / www.suport.org

serveis de suport i assessorament 
adreçats a les entitats d’un territori


