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Suport Tercer Sector
Suport Tercer Sector és el departament de la FUNDESPLAI dedicada des de 1989
a la promoció del Tercer Sector i a donar suport al món associatiu i fundacional
en els diferents àmbits de la seva gestió.

Missió
El nostre objectiu és enfortir el Tercer Sector a través de l’acompanyament en les tasques
de gestió, formació i generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions. La
missió de Suport Tercer Sector és facilitar el desenvolupament associatiu com a mitjà
imprescindible per despertar iniciatives socials i fomentar la participació de la ciutadania
i la responsabilitat personal i social.
Suport Tercer Sector s’especialitza en els següents àmbits de la gestió per a entitats no
lucratives:
Dret associatiu i de fundacions.
Comptabilitat i fiscalitat d’entitats.
Gestió de les persones.
Qualitat i plans estratègics.
Consultoria per a la millora de la gestió.
Per poder complir amb la seva missió, les entitats necessiten dur una gestió eficaç però,
habitualment, no disposen de persones expertes en tots els àmbits de la gestió ni poden
permetre’s tenir persones que els assessorin en cadascun d’ells.
Per ajudar a superar aquestes dificultats, Suport Tercer Sector va crear el Club Suport,
una xarxa que actualment compta amb més de 1.000 entitats no lucratives adherides i
amb més de 30 professionals experts/es en la gestió associativa i de fundacions en els
seus diversos àmbits.

Serveis
Els serveis de Suport Tercer Sector estan exclusivament adreçats a entitats sense afany
de lucre i s’articulen al voltant de quatre eixos
fonamentals:
Assessorament.
Serveis de gestió directa.
Eines i recursos.
Formació.
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Suport Tercer Sector compta amb més de 30 anys d’experiència en la gestió d’entitats
no lucratives i amb un equip de professionals de reconeguda trajectòria en el món
associatiu.
A més, el fet de ser –com vosaltres– una entitat no lucrativa li proporciona un
coneixement profund i real de les necessitats de les entitats del Tercer Sector.
Per aquest motiu, també ofereix una formació especialitzada i de qualitat en totes les
disciplines relacionades amb la gestió d’entitats i la dinàmica associativa.

Qualitat
Suport Tercer Sector ha obtingut la certificació UNE-EN-ISO 9001:2008 amb IGC (certificat
IGC-10280). La certificació comprèn:
Serveis d’assessorament i gestió en matèria informàtica, jurídica, laboral, fiscal,
econòmic-comptable, d’assegurances.
Disseny i gestió de les accions formatives.
Disseny i gestió de projectes educatius i de Tercer sector.
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Assegurança de responsabilitat civil
Companya d’assegurances: Catalana-Occidente
Resum de les característiques de l’assegurança :
Responsabilitat civil (RC) pels danys personals (lesió corporal o mort) o materials (a
cosa o animal) causats a tercers (inclosos els infants i els monitors/es) per la
realització d’activitats pròpies dels centres de lleure o similars.
RC per servei de menjadors: Inclosa la prestació del servei de càtering per part de
l’entitat (menjadors, berenars, castanyades, xocolatades,...).
Inclosa la RC extracontractual patronal fins a un límit de 180.000€.
Inclòs l’alumnat i les persones usuàries de les nostres activitats com a tercers.
Sense cap franquícia.

Possibilitat d’ampliació
Exercici d’esports considerats d’alt risc, etc.

Àmbit geogràfic de cobertura
Mundial, excepte USA i Canadà.

Quantia cobertura (màximes)
LÍMIT PER SINISTRE

6.000.000€

LÍMIT PER VÍCTIMA

450.000€

Import de l’Assegurança
ANUAL
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

330€/any

ESTIU

Des del 15/06 a 31/12 ASSEGURANÇA DE

210€

RESPONSABILITAT CIVIL

Vigència
Anual de l’1 de gener al 31 de desembre.
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Assegurança d’accidents personals
Seguros Catalana Occidente
Resum de les característiques de l’assegurança :
Despeses de curació, mort i invalidesa permanent derivades de la lesió corporal
per una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l'assegurat, en
l’exercici de les activitats d’esplai o similars. Inclosos els desplaçaments “in itinere”
(els accidents que es pateixen al anar o tornar del lloc de l’activitat).
Innominada: permet assegurar un número d’usuaris sense necessitat d’haver de
proporcionar el nom i cognom de cadascú d’ells/es.
Sense cap franquícia.
Fins als 85 anys d’edat.

Possibilitat d’ampliació
Exercici d’esports considerats d’alt risc, etc.

Àmbit geogràfic de cobertura
Mundial, excepte USA i Canadà.

Àmbit temporal
Un any a partir de la data de producció del sinistre.

Quantia cobertura (màximes)

ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA

Il·limitada en centres recomanats. Fins
a 600 € en els de lliure elecció

MORT

7.500 €

INVALIDESA
PERMANENT

15.000 €

RESCAT I SALVAMENT

1.500 €
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De 75 anys a 85 anys
ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA

Fins a 600 €

MORT

3.005,06 €

INVALIDESA
PERMANENT

6.010,12 €

Import de l’Assegurança
ANUAL
PERSONA ASSEGURADA(MONITORS/ES I
USUARIS/ES)
AMPLIACIONS ESTIU
Des del 15/06 a 31/12. PERSONA
ASSEGURADA

3 €/any

1,70 €

Consideracions generals
Les persones usuàries amb discapacitat física i mental queden cobertes per les
pòlisses d’accidents pel que fa referència a les cobertures de mort i assistència
mèdica. Amb relació a la cobertura d’invalidesa, la pòlissa només serà operativa
quan es tracti d’un accident que provoqui unes lesions que no tinguin relació amb
la discapacitat que ja era present a l’assegurat/da abans de l’accident.
L’assegurança d’accidents cobreix fins els 85 anys.
Queden incloses totes les activitats que són pròpies del món del lleure i dels esplais,
amb infants, joves i adults/es, i en general totes aquelles activitats incloses dins
de l’àmbit funcional del Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de
Catalunya, com les socioculturals, educatives i esportives.
No queda cobert l’exercici d’esports considerats d’alt risc.

Aquest document té un caràcter informatiu sobre les condicions de les assegurances
sense que impliqui cap compromís contractual. Les condicions de l’assegurança són
aquelles que consten a les pòlisses d’assegurances corresponents a les que l’entitat s’hi
adhereix i que queden a disposició de les entitats per a la seva consulta.
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