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El color del cristall  
Exclusió social. Dels marges als
cors de la societat. Anna Jolonch.
Col·lecció Observatori dels Valors.
Esade i Fundació Lluís Carulla.
Barcelona, maig  2008. 258 pàg. 
Diu l'autora, responsable del ser-
vei d'estudis de Càritas de Barce-
lona, en la introducció que s'ha
proposat aproximar-se a la reali-
tat de l'exclusió social a Catalunya
sense deixar d'aproximar-se als
valors dels catalans. La mirada ha
estat el desllorigador, el pont d'u-
nió, la frontera que uneix valors i
exclusions. En definitiva, mirar i
comprendre per transformar una
realitat que reclama els valors del
compromís i la solidaritat. 
Completa l'estudi una extensa
bibliografia, on trobem referèn-
cies d'autors actuals de casa nos-
tra –Cardús, Castiñeira, Estivill,
García-Roca, Jolonch, Subirats–
a més de moltes referències de
publicacions d'organismes insti-
tucionals i del Tercer Sector, i
d'autors estrangers.

Formació per a entitats a
Torre Jussana  
“L'Esplai” va organitzar una for-
mació els mesos de gener i febrer
a demanda del Centre de Serveis
a les Associacions - Torre Jussana,
que depèn de l'Ajuntament de
Barcelona sobre el Nou Pla Gene-
ral de Comptabilitat. Es tractava
de proporcionar als participants
una visió global dels canvis que
aporta el Nou Pla General de
Comptabilitat en comparació amb
el Pla vigent fins fa poc i donar a
conèixer la part pràctica de l'apli-
cació del Nou Pla Comptable a les
entitats sense ànim de lucre en
l'àmbit català. Hi van assistir una
cinquantena de persones, mem-
bres de diverses associacions de
la ciutat de Barcelona. 
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T
ots sabem que és difícil ges-

tionar la diversitat d'aspec-

tes que envolten l'adminis-

tració de les ENL. A la complicació

de la gestió s'afegeix el petit o nul

marge de maniobra de què dispo-

sen. Si hi afegim no tenir a l’abast

les eines adequades per a la prepa-

ració i seguiment dels pressupos-

tos, la gestió de l’entitat es torna

una missió impossible. 

Suport Associatiu és l'entitat de

“L'Esplai” dedicada, des de 1988,

a la promoció del Tercer Sector i

especialitzada en la prestació de

serveis d'assessorament i gestió

per a entitats no lucratives dins

els àmbits jurídic, comptable, fis-

cal, laboral, informàtic, d'assegu-

rances i de formació. Proporciona

un sistema integral de serveis que

cobreix totes les àrees de gestió. 

Coneixedors que un dels principals

obstacles amb què es troben les

ENL és la poca oferta de programes

específics de gestió i el seu elevat

cost, hem posat a disposició de tots

els socis 7 aplicacions informàti-

ques de gestió: Gestió de socis,

Comptabilitat, Facturació, Llibre de

Caixa, Registre de Correspondèn-

cia, Gestió de Documents i Biblio-

teca i Gestió del temps.

Planificar i fer el seguiment 
Ara, llencem una aplicació especí-

fica per a l'elaboració i el control del

pressupost de les ENL. Amb l’apli-

cació s’incorpora al dia a dia de les

entitats la funció de planificació, el

seguiment econòmic i la compara-

ció amb les previsions realitzades i

una fase final per valorar el compli-

ment o no dels objectius. En síntesi,

fer el control de la gestió.

Una nova eina imprescindible
El primer factor que cal destacar és

que som conscients que les persones

que es troben al capdavant dels dife-

rents projectes i/o activitats de les

ENL no han d'estar necessàriament

familiaritzades amb les tècniques i

els conceptes comptables. L'aplica-

ció que es presenta s’ha desenvolu-

pat perquè aquestes persones pu-

guin fer-se càrrec del seguiment

econòmic de les seves responsabili-

tats sense coneixements profunds de

gestió comptable i que aquest fet no

desvirtuï els resultats aconseguits. 

La nova aplicació està pensada per-

què es pugui seguir un cicle de con-

trol de gestió: un primer moment

d'elaboració del pressupost, els mo-

ments que s'estimin oportuns per a

les projeccions de resultats i anàlisi

de les possibles desviacions i el tan-

cament i comparació final.

Projeccions de Resultats 
L'aplicació Projeccions de Resultats

connecta directament amb l'aplica-

ció Comptabilitat de Suport Asso-

ciatiu, adaptada a la realitat de les

ENL i amb el seu propi pla compta-

ble. Gràcies a aquesta connexió les

dades comptables que s'introduei-

xen dia a dia al programa de comp-

tabilitat són utilitzades per fer el 

seguiment de les projeccions esta-

blertes per la direcció (per exemple,

trimestralment). Lògicament els

centres de responsabilitat o centres

de cost de les dues aplicacions són

exactament els mateixos.

Amb Projeccions de Resultats, els

responsables dels projectes i/o acti-

vitats poden elaborar el seu pressu-

post anual, fer les projeccions que

s'estableixin i analitzar els resultats

en funció de les previsions. Els coor-

dinadors de projectes poden tenir

una visió més elevada i controlar di-

ferents projectes i/o activitats. Així

mateix, els responsables de l'entitat

poden tenir una visió total de les des-

peses i els ingressos pressupostats i

reals. D’aquesta manera, tots els ac-

tors implicats en la gestió de l'entitat

poden prendre mesures correcto-

res en el cas que les projeccions no

s'ajustin a les previsions. 

PER FACILITAR LA TASCA DE DIRIGENTS D'ENTITATS I RESPONSABLES DE PROJECTES

Més eines per gestionar les
Entitats No Lucratives 
Suport Associatiu presenta una aplicació per controlar el pressupost 

L
A

IA
 O

LI
V

A
R

E
S

Podem destacar dues deduccions

per la seva significació. 

Deduccions per als donatius a

entitats que tenen per finalitat 

fomentar la llengua catalana. 

Cal que els donatius s'efectuïn a

favor de fundacions o associacions

que figurin en el cens que elabora

el Departament de Cultura. L'im-

port de la deducció es fixa en el

15% de les quantitats donades,

amb el límit màxim del 10% de la

quota íntegra autonòmica. 

Donacions a favor d'entitats en

benefici del medi ambient, conser-

vació del patrimoni natural i

custòdia del territori.

Des de l'1 de gener de 2009, s'ha

establert una deducció del 15%,

amb el límit del 5% de la quota ín-

tegra autonòmica, de les quantitats

donades a favor de fundacions o

associacions inscrites en el Cens

d'entitats ambientals vinculades a

l'ecologia i protecció i millora del

medi ambient del Departament de

Medi Ambient i Habitatge. 

Com que la deducció per a les en-

titats mediambientals ha entrat en

vigor l'1 de gener de 2009,

aquesta resultarà aplicable a 

les declaracions corresponents a 

l'exercici 2009 que s'hauran de

presentar durant la campanya de

l'any 2010.

Existeix algun dret de deducció per a entitats no lucratives en el tram
autonòmic de l'IRPF a Catalunya?
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Serveis que ofereix Suport per a Entitats No Lucratives

Més informació

93 474 74 74

info@suport.org  
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