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A banda, cal comptar 
amb dades actualitza-
des de l’entitat, guardar 
tota la documentació 

Cada vegada hi 
ha més entitats 
que apliquen 

normatives i proto-
cols interns de com-
pliance, el conjunt 
de procediments 
que incorporen les 
organitzacions per 
minimitzar riscos i 
evitar delictes penals 
que poden suposar 
sancions i pèrdues 
molt importants. Una 
prova més de l’in-
terès creixent en la 
prevenció de riscos 
és el sold out de la 
jornada “Compliance 
i Tercer Sector” que 
va organitzar Suport 
Tercer Sector el 26 
de novembre. 

Més de 150 persones van 
omplir la sala d’actes del 
Palau Robert, a Barcelo-
na, per escoltar les ponèn-
cies de fi gures expertes en 
l’àmbit de la responsabi-
litat penal de les entitats. 
“Hem de deixar de tenir 
por del compliance. És 
un sistema de gestió que 
s’ajusta a la mida de cada 
entitat”, afirmava José 
María Torras, magistrat 
de l’Audiència Provincial 
de Barcelona i professor 
a la UPF. “No cal ataba-
lar-se, cal plantejar-ho 
com un procés de l’or-
ganització i marcar-se 
el propi ritme”, afegia 
Montse Sans, d’ECOM. 

Per on començar?
Primer de tot, cal fer una 
anàlisi de l’organització 
de l’entitat i detectar els 
riscos als quals s’exposa. 
Les mesures que s’im-
plantin s’hauran d’adap-
tar als riscos detectats. 

Francisco Bonatti, vi-
cepresident de la sec-
ció de Compliance del 
Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona i vocal de 
l’Associació Espanyola 
de Compliance, va tran-
quil·litzar les entitats. 
“Els gestors d’organit-

 Jurídic. Experts/es proposen formació i guardar tota la documentació per evitar riscos penals 

La jornada sobre compliance atreu 
prop de 150 membres d’entitats 

zacions ja tenen meca-
nismes per assegurar-se 
que s’actua seguint la 
llei, però cal anar més 
enllà. El compliance és 
veure què estem fent i 
com ho fem, fer un es-
quema dels punts crítics, 
i establir mesures per 
fer-ho millor i per evi-
denciar que ho fem bé”, 
va resumir l’advocat. 

Canals de denúncia
Una de les mesures pro-
posades a la jornada és la 

Primer de tot, 
cal fer una 
anàlisi de
l’organització 
de l’entitat
i detectar
els riscos

El nou portal té l’objectiu d’apropar el departament
a les entitats no lucratives i agilitzar les consultes 
De Suport Associatiu 
a Suport Tercer Sec-
tor. El departament 
de Fundesplai dedicat 
a enfortir les entitats 
sense ànim de lucre 
ha canviat de nom 
amb l’objectiu de re-
flectir de manera més 
fidel el tipus d’enti-
tats a les quals es 
dirigeix: associacions, 
fundacions, coope-
ratives sense ànim 
de lucre i entitats de 
segon i tercer nivell.

La substitució d’”As-
sociatiu” per “Tercer 
Sector” s’adequa 
més a tots els tipus 

que poden patir les en-
titats provoquen costos 
més elevats que en d’al-
tres sectors. “Quan una 
entitat té un problema, 
l’acaba tenint tot el sec-
tor, perquè la descon-
fiança s’escampa molt 
fàcilment”, va comentar 
Lourdes Parramon, de 
l’Ofi cina Antifrau. 

Rosa Sánchez, de l’Ofi -
cina de Transparència 
i Bones Pràctiques de 
l’Ajuntament de Bar-
celona, va destacar la 
importància de la repu-
tació en les organitzaci-
ons sense ànim de lucre. 
“D’això en depèn la cap-
tació de voluntariat i de 
subvencions públiques”, 
va exemplifi car. “A part 
del cost econòmic, hi ha 
un cost social molt im-
portant”, va coincidir 
Parramon. 

Una app per
complir amb
el registre horari
Durant la jornada, tam-
bé va generar expectació 
la presentació d’una app 
per complir amb la llei 
del registre horari de 
la jornada laboral. Les 
entitats que no regis-
tren l’hora d’entrada i 
sortida dels seus treba-
lladors i treballadores 
s’exposen a multes de 
fi ns a 6.250 euros. Així, 
l’app que ha desenvolu-
pat Suport Tercer Sector 
representa una solució 
per a moltes organit-
zacions que encara no 
porten el registre. 

Eduardo Izquierdo, 
cap de l’àrea laboral de 
Suport Tercer Sector, i 
Pere Rosa, responsable 
de l’àrea informàtica, 
van destacar la senzi-
llesa de l’aplicació. “És 
molt fàcil d’utilitzar, és 
segura, compleix amb 
la protecció de dades i 
està a disposició de to-
tes les entitats que ho 
demanin”, va apuntar 
Rosa. Les entitats que 
vulguin utilitzar l’eina 
han d’enviar un correu 
a infosuport@fundes-
plai.org. 

Júlia
HinojoHinojo

@jliahinojo 
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creació de canals de de-
núncies, seguint l’exem-
ple de l’Ofi cina Antifrau 
de Catalunya i l’Ajun-
tament de Barcelona. 
Aquestes eines permeten 
que qualsevol persona 
vinculada a l’entitat en 
qüestió pugui denunciar 
una acció potencialment 
il·legal de manera anò-
nima. “És una manera 
de combatre la corrup-
ció, l’explotació laboral i 
les discriminacions”, va 
apuntar Torras. 

que certifiqui el bon 
govern i el compliment 
de la legalitat, i oferir 
formacions sobre ètica 
corporativa. 

Cost econòmic
i social
Tots els ponents van 
coincidir en el reconei-
xement de la feina que 
es fa des del Tercer Sec-
tor en la millora de la 
gestió i la governança. 
Alhora, van reconèixer 
que els delictes penals 

Suport Tercer Sector renova la imatge digital estrenant nom i web 

d’entitats amb les quals 
treballa el departament, 
ja que Suport Tercer Sec-
tor és l’àrea especialista 
en gestió i consultoria 

d’entitats sense ànim de 
lucre, sigui quina sigui la 
seva forma jurídica. I més 
de 30 anys d’experiència 
ho avalen. 

D’altra banda, aprofi-
tant el canvi de nom i 
la renovació del mapa 
digital de totes les 
àrees de Fundesplai, 
Suport Tercer Sector 
ha estrenat una nova 
web. 

El portal www.suport.
fundesplai.org
està adaptat a la 
visualització a través 
de mòbils i permet una 
navegació agradable 
i intuïtiva. A la nova 
web s’agilitza la 
derivació de consultes, 
la inscripció al Club 
Suport i la sol·licitud 
de pressupostos. 




