
d iar i  d e  l a  fundac ió  c atal ana  de  l ’ e sp l a i maig 2019 / núm. 81 07www.fundesplai.org

fundesplai
 Suport associatiu. La Diputació de Barcelona i Fundesplai enforteixen una trentena d’entitats esportives locals

Quins són els aspectes clau de 
la gestió d’entitats esportives?

 interactius  El Centre de Formació de Fundesplai promou nous recursos formatius per a tauletes i mòbils

Els materials del curs de monitors/es, ja en format digital!

A finals dels anys 
90 el Centre d’Es-
tudis de l’Esplai, 

avui el centre de for-
mació de Fundesplai, 
editava els seus pri-
mers llibres per al curs 
de monitors i monito-
res en format paper. 
Han passat més de 20 
anys i presentem una 
gran novetat: els nous 
llibres del curs, aquesta 
vegada, digitals. Aques-
ta iniciativa sorgeix en 

alt grau de motivació
A més, proporciona un 
alt grau de motivació pel 
seu aspecte més visual i 
interactiu. “Els alumnes 
valoren molt positiva-
ment la realització d'ac-
tivitats autocorregibles 
pel seu retorn immediat,  
comenta Maria Pagès,  
coordinadora del curs. 
La valoració per part 
dels alumnes també ha 
estat molt bona perquè 
connecta amb el moment 
actual, en què molts as-
pectes de la nostra vida 
es vinculen a través de 
dispositius com el telè-
fon mòbil.cursos “mobilitzats”. Els i les alumnes podran accedir als materials amb tauletes i mòbils. FOTO: A. VALLE

Entitats. Aquest projecte va començar l’any 2018 i en aquest temps se n’han beneficiat una trentena d’entitats de diferents municipis.

Quins són els 
aspectes clau en 
la gestió de les en-

titats esportives? Tot i la 
predisposició dels clubs 
a la millora contínua i 
a adaptar-se a les noves 
normatives que els afec-
ten, hi ha qüestions que, 
de vegades, cauen en l’o-
blit o costen de posar en 
marxa. Un exemple és la 
Llei del Voluntariat, una 
normativa aprovada el 
2015 que encara genera 
dubtes en algunes orga-
nitzacions de l’àmbit de 
l’esport. 

Aquesta és una realitat 
detectada a través del Pro-
jecte de Suport Municipal 
a la Gestió de les Entitats 
Esportives, impulsat per 
Suport Associatiu i la Di-
putació de Barcelona per 
promoure la millora inte-
gral del sistema esportiu 
local. 

En el marc d’aquest progra-
ma, l’equip tècnic jurídic, 
laboral i econòmic de Su-
port Associatiu ofereix un 
servei de diagnosi, formació 
i auditoria gratuït i presen-
cial a diverses entitats es-
portives de Catalunya. 

El projecte va començar el 
2018 i ja se n’han benefici-

col·laboració amb la 
plataforma Weeras que 
és referent al sector.

El nou format permet 
a alumnes i professorat  
accedir als llibres des de 
qualsevol dispositiu com 
mòbils, tauletes o ordi-
nadors i sense la neces-
sitat de tenir connexió. 
Inclou tota la teoria del 
curs (i aquí trobem el seu 
punt fort), i no únicament 
trobem text i fotografies, 
també hi ha vídeos, grà-
fiques interactives i tot 
un seguit d’exercicis que 
ajuden a reforçar l’apre-
nentatge.

@malcarazdiez 

Marc 
Alcaraz 

at una trentena d’entitats 
de diferents municipis 
catalans, com Manlleu, 
Vilanova del Camí i Santa 
Coloma de Cervelló.

Lleis a tenir en compte
A través del projecte, s’han 
detectat dubtes al voltant 
de diverses normatives, 
com la Llei del Voluntariat. 
Per complir amb el marc 
legal vigent, les entitats 
amb persones voluntàries 
que no siguin sòcies estan 
obligades, entre altres as-
pectes, a tenir un progra-
ma de voluntariat, assegu-
rar els voluntaris/àries de 
l’organització i signar un 
full de compromís. 

També han de tenir en 
compte la Llei de Trans-
parència i el reglament 

europeu sobre protecció 
de dades, en vigor des 
del 2016 i d’obligat com-
pliment des del maig del 
2018. Les entitats que tre-
ballen amb menors d’edat 
han d’aplicar mesures de 
protecció de dades encara 
més estrictes.

Les entitats esportives, 
com qualsevol altre tipus 
d’entitat sense ànim de lu-
cre, han d’obtenir el certi-
ficat digital per relacionar-
se amb l’administració. 
Així ho estableix la Llei 
39/2015 del Procediment 
administratiu comú de les 
administracions públiques.

En l’àmbit fiscal, una de 
les qüestions que provoca 
més dubtes és tot allò que 
envolta l’impost de socie-
tats. Les entitats que hi es-
tan subjectes són les que 
tenen activitat econòmica. 
Per exemple, les que venen 
entrades o materials, orga-
nitzen cursos... 

D’altra banda, les entitats 
que facturen han de de-
clarar l’IVA presentant el 
model 303 trimestral i el 
resum anual amb el model 
390. Han d’emetre una 
factura per cada operació, 
portar la comptabilitat, 
presentar la declaració 
censal per comunicar al-
tes, baixes i variacions, i 
portar llibres de registre de 
factures emeses, rebudes i 
béns d’inversió. 

Júlia 
Hinojo

@jliahinojo 

El projecte consta de 
tres fases: la diagnosi 
de les entitats del 
municipi, la formació 
i l’auditoria. Quina li 
sembla més interes-
sant?
Les sessions formatives 
a les entitats han posat 
en valor moltes qüesti-
ons innovadores per a 
elles, que en el seu dia a 
dia no arriben a prendre 
consciència dels canvis 
normatius, per exemple. 
Ha estat molt interessant 
comptar amb professio-
nals que n’han explicat 

Entrevista a: núria Fàbregas, tècnica d’Esports de Vilanova del Camí

“Les entitats 
estan incorporant 
millores arran 
dels tallers formatius”

casos pràctics i han ofert 
eines de treball molt ne-
cessàries.

Quina valoració en fan 
les entitats partici-
pants?
Han hagut de fer un esforç 
per trobar l’espai i l’hora-
ri per anar a les sessions, 
però els ha valgut la pena, 

perquè s’han mostrat 
interessats a saber més 
coses. Ho demostra el 
fet que, un cop acabats 
els tallers, ja hi ha en-
titats que han aplicat 
alguns canvis en la seva 
conducta administrativa 
del seu dia a dia.

per exemple?
Es van donar moltes 
eines sobre com treba-
llar amb el voluntariat. 
Calen uns convenis de 
voluntariat signats, un 
full de despeses que in-
diqui el motiu de com-
pra... Hi havia entitats 
que ho complien a mit-
ges, i ara han millorat 
tota la gestió i justifica-
ció de les despeses.


