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VíCTor gArCíA   

la realitat legal i social exis-
tent, obliga a les associaci-
ons i fundacions, a prestar 

una especial atenció a la gestió 
de les assegurances, en moltes 
ocasions, en compliment d’una 
normativa que exigeix de manera 
obligatòria la contractació de les 
esmentades assegurances, nor-
malment de responsabilitat civil i 
d’accidents, i moltes altres, d’una 
manera voluntària, exercint una 
important labor de previsió en la 
gestió de l’entitat.

Els efectes d’un accident de qual-
sevol tipus, poden ser nefastos per 
a la situació patrimonial de qualse-
vol persona, física o jurídica, però 
si és el cas, aquesta situació de risc 
s’accentua encara més en la ma-
joria de les entitats sense ànim de 
lucre, que amb la situació actual, ja 
tenen una situació econòmica prou 
precària i limitada.

Evitar descapitalitzacions
La contractació d’assegurances 
per part de les organitzacions no 
lucratives, evitarà la seva descapi-
talització en cas d’haver d’assumir 

LEs assEGurancEs, un Factor cLau En tEMPs dE crisi

La importància de la gestió de 
les assegurances a les onG 
Suport Associatiu ofereix un servei gratuït de diagnòstic

Cal tenir assegurat el patrimoni de l’entitat

el pagament de certes indemnitza-
cions. En efecte, afrontar determi-
nats pagaments no previstos, pot 
suposar el final de la vida de l’en-
titat o un trasbals tan important en 
el seu patrimoni que pot arribar a 
impedir el compliment de les seves 
finalitats socials.

Davant les dificultats econòmi-
ques actuals, es fa necessari re-
visar les assegurances de l’entitat 
així com la despesa que s’hi des-
tina. Prescindir de les asseguran-

ces no pot ser una opció, ja que 
suposa a la pràctica posar en risc 
la viabilitat de l’entitat davant la 
possibilitat d’haver d’assumir el 
pagament d’algunes indemnitzaci-
ons. No és el moment de substituir 
la tasca de previsió feta fins ara i 
assumir més riscos dels estricta-
ment necessaris.

Millorar les assegurances 
Davant aquesta situació, des del 
Servei d’Assegurances de Suport 
Associatiu s’ofereix un servei gra-

tuït per a qualsevol associació i 
fundació, en matèria d’asseguran-
ces. La primera fase consisteix en 
analitzar les activitats que porta 
a terme l’entitat, valorar el pos-
sibles riscos que comporta i la 
normativa aplicable i per últim 
revisar les pòlisses que actual-
ment tingui contractada l’entitat. 
En una segona fase, i a partir 
d’aquest estudi previ, es busquen 
alternatives per tal de millorar les 
assegurances, en condicions molt 
avantatjoses tant en preus com en 
cobertures i capitals. Des de Su-
port Associatiu s’ha aprofitat tam-
bé el fet de tenir més d’un miler 
d’associacions i fundacions asso-
ciades per negociar assegurances 
amb condicions exclusives com, 
en aquest cas, assegurances de vo-
luntaris, responsabilitat personal 
dels membres de juntes directives 
i patronats, per activitats de lleure 
i soci-culturals, etc. ■

per a més informació:  
servei d’assegurances

suport associatiu
93 474 74 01 

www.suport.org 
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Què és la Norma ONG Quali-
tat i què suposa per al Tercer 
Sector?
ONg Qualitat és una Norma de 
gestió de la qualitat amb la qual es 
pot certificar la conformitat de les 
organitzacions que basen el seu 
sistema de gestió en els requisits 
que estableix  la Norma. 

L’avantatge diferencial de la Nor-
ma en relació a altres sistemes de 
gestió és que es tracta d’un estàn-
dar basat en valors ètics, precisa-
ment els que caracteritzen les or-
ganitzacions d’acció social i l’han 
desenvolupat les mateixes orga-
nitzacions del sector.  Aquests 
valors estan al centre del perquè 
de la feina de les organitzacions 
no lucratives. Per a aquestes or-
ganitzacions del  Tercer Sector, 
la Norma significa estar en peu 
d’igualtat amb qualsevol altra or-
ganització  del sector de mercat 
pel que fa a eficiència en la uti-
lització de recursos, la mesura de 
l’impacte de l’acció i la rendició 
de comptes davant la societat.

Entrevista a juan domingo Lopezosa
director del instituto para la calidad de las onG (iconG)

Quina diferència hi ha entre ISO 
9001, EFQM  i ONG Qualitat?
Cal distingir entre el que és una 
norma de gestió i un model. Una 
norma estableix clarament quins 
són els requisits que han de com-
plir les organitzacions per poder 
ser certificades segons aquell es-
tàndar. Un model estableix uns 
paràmetres bàsics; una espècie de 
camp de joc dins del qual s’ha de 
posicionar l’activitat de l’organit-
zació.  Al model hi ha un seguit 

de recomanacions a seguir que 
serveixen com a  línies guia de 
treball, de fer normes de gestió i 
models, com EFQM, són compa-
tibles. Si que m’agradaria ressaltar 
les diferències entre la família de 
normes ISO per a la certificació de 
sistemes de gestió i ONg Qualitat. 
Ambdues comparteixen el reconei-
xement  de l’Administració com 
a estàndar de qualitat  a l’hora 
de sol·licitar subvencions i  certa 
similitud quant al sistema d’audi-

toria, certificació i orientació cap 
a la millora contínua. Però ONg 
Qualitat, a diferència de les ISO de 
certificació de sistemes de gestió, 
aporta como avantatge diferencial 
que és una norma basada en valors.

Hi ha entitats del Tercer Sector 
que s’han certificat ja d’acord 
amb ONG Qualitat?
El nostre objectiu és poder certi-
ficar abans d’acabar 2012 disset 
sistemes de gestió. En l’actualitat 
hi ha un sistema de gestió certificat 
i altres quatre auditats i en procés 
d’obtenció de la certificació.

Quines són les funcions i objectius 
del Instituto para la Calidad de 
las ONG?
L’ICONg és una organització in-
dependent, la missió de la qual és 
millorar la vida de les persones mit-
jançant el foment, en les ONg, de la 
gestió basada en criteris de qualitat 
de servei, millora contínua, eficièn-
cia en la utilització dels recursos i 
la innovació. ■

www.icong.org

suport aplica les tic 
a la preparació 
de plans estratègics 

V. gArCíA 
Suport Associatiu, entitat de la 
Fundació Catalana de l’Esplai dis-
posa d’un Servei d’Acompanya-
ment per a la preparació de Plans 
Estratègics. La crisi està canviant el 
procés de presa de decisions a les 
organitzacions no lucratives i, en 
la majoria dels casos, les persones 
que les dirigeixen es veuen obliga-
des a centrar-se en la gestió del dia 
a dia i a resoldre urgències i apagar 
focs en la mesura que sorgeixen. 

Malgrat la situació, ara és més im-
portant que mai fer una planifica-
ció a llarg termini i qüestionar-se 
aspectes clau de l’activitat de les 
entitats. Una actitud crítica és bà-
sica per garantir-ne la supervivèn-
cia, i també  analitzar les capaci-
tats de l’organització, on es vol 
arribar i en quin moment s’han 
de dissenyar les accions concre-
tes que calgui desenvolupar.

Des de Suport Associatiu es va-
lora la participació dels diferents 
grups d’interès com un element 
fonamental a l’hora de iniciar un 
procés de reflexió estratègica, 
ja que el seu compromís amb 
l’organització és absolutament 
necessari. Cal  una metodologia 
que promogui la participació i la 
implicació de les persones vin-
culades a l’entitat i que el pla 
estratègic sigui el resultat d’un 
treball col·lectiu. 

Una de les característiques 
d’aquest servei d’acompanya-
ment és l’ús de les TiC com a eina 
clau durant tot el procés d’elabo-
ració del pla estratègic. Des de 
Suport es crea una intranet de 
suport al comitè de seguiment 
del pla i com espai de debat i per 
compartir documents de treball 
i resultats. 

Actualment, Suport està col-
laborant en el procés de reflexió 
estratègica de La Liga iberoame-
ricana de organizaciones de la 
Sociedad Civil por la Superación 
de la Pobreza y la Exclusión So-
cial. Al tractar-se d’una entitat 
formada per 25 organitzacions 
presentes a 17 països, l’ús de les 
TiC com a eina per poder gestio-
nar i afavorir la participació resul-
ta pràcticament imprescindible.

més informació
servei d’acompanyament en 

plans estratègics
info@suport.org

93 474 74 50


