
ESCOLA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA 2020



PRESENTACIÓ

Com a part de l’engranatge que promou la participació ciutadana, és 
important que l’administració estiga al costat de les associacions del 
municipi.

És per això i pel desig d’educar, promoure, enfortir el teixit associatiu i 
sensibilitzar en la democràcia i la participació ciutadana individual i 
col·lectiva, que s’inicia aquest nou projecte.

Aquesta escola pretén elaborar plans de formació per a les associacions 
continuant i millorant el programa d’Enfortiment del Teixit Associatiu 
iniciat al 2017.



ÍNDEX

FORMACIÓ
CONDICIONS 
CURSOS
MÉS INFORMACIÓ



FORMACIÓ

Fundació Horta Sud

Obligacions fiscals i comptables de les entitats sense ànim 
de lucre

(4h/1 sessió)
Objectius
● Que les associacions coneguen la legislació fiscal a què estan 

sotmeses.

Continguts
● Nou règim legal a partir de la Llei 49/2002.
● Declaració d’utilitat pública.
● Obligacions comptables. Llibres obligatoris i voluntaris.
● Subjecció al Pla General Comptable.
● Règim fiscal.
● Obligacions fiscals generals: declaracions censals, informatives, 

obligació de retindre, impostos locals, ITP i AJD, etc.
● Impost sobre societats, IVA.
● Règim dels donatius i donacions a aquestes entitats.
● Aplicació dels beneficis introduïts per la llei del mecenatge: 

deduccions, conveni de col·laboració empresarial, etc.



Realització i control de projectes i activitats
(4h/1 sessió)

Objectius

● Aprendre a establir adequadament els objectius dels nostres 
projectes.

● Aprendre a dissenyar projectes, distingint les diferents fases 
d’elaboració.

● Conèixer diferents models i tècniques avaluatives.
● Conèixer la manera de gestionar econòmicament els nostres 

projectes.

Continguts

● Anàlisi de la realitat.
● Definició d’objectius i metes.
● Elaboració del projecte.
● Metodologia, activitats, indicadors…
● Avaluació.
● Subvencions i ajudes.



Justificacions de subvencions
(4h/1 sessió)

Objectius
● Conèixer el procediment de concessió i justificació i execució de 

les subvencions.

Continguts

● Instruccions generals per a la concessió i justificació de 
subvencions.

● Marc normatiu, Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de 
novembre.

● Què? Sol·licitud de subvenció
● Quan? Cada convocatòria de subvencions estableix el seu termini 

límit per a presentar les sol·licituds.
● On es presenta, procediment?

Justificació de la subvenció:
● Quan? El termini s'estableix a les bases de cada convocatòria o 

en cada conveni.
● On? Adreça i procediment per a presentar les justificacions.
● Què? La documentació justificativa a presentar:

● Instància-compte justificatiu / Relació de factures justificatives i 
declaració responsable.

● Memòria explicativa de la realització del projecte subvencionat.
● Factures, altres documents vàlids en el tràfic mercantil i 

documents de pagament.
● Material gràfic del projecte.



Obtenció de certificats digitals, tramitació de documents i 
presentació telemàtica

(4h/1 sessió)

Objectius
● Aportar claus bàsiques per obtindre els certificats digitals que 

permetran a les entitats relacionar-se i fer tràmits amb els 
ajuntament i altres administracions.

Continguts
● Què és el certificat digital.

● Parts del certificat digital.
● Tipus de certificats digitals.
● Suports del certificat digital.

● Entitats emissores
● Certificat ACCV GVA Persona física.
● Certificat ACCV GVA Representant d’entitat.

● Instal·lació de certificats.
● Programari quotidià en l’ús del certificat digital.
● Altre programari amb utilitat ofimàtica.



CURS DIA INSCRIPCIONS

Obligacions fiscals i 
comptables de les 
entitats sense ànim de 
lucre

26/9

E-mail: 
correu.participacio.ciutad
ana@ajuntamentdebenic

arlo.org

Telèfon: 964 82 52 15

Realització i control de 
projectes i activitats

3/10

Justificacions de 
subvencions

17/10

Obtenció de certificats 
digitals, tramitació de 
documents i 
presentació telemàtica

24/10



CONDICIONS CURSOS

Serà requisit  estar inscrit/a en el registre municipal 
d’associacions.

Només podran assistir dos persones màxim per entitat.
Es seguirà l’ordre d’inscripció.

Es tindrà en compte que les entitats hagen participat 
en anteriors cursos de formació per a associacions.

Ús obligatori de mascareta.

MÉS INFORMACIÓ

Telèfon
964 82 79 81

Correu electrònic
correu.participacio.ciutadana@ajuntamentdebenicarlo.org

Twitter
@ParticipaBlo

Web
www.benicarloparticipa.es

mailto:correu.participacio.ciutadana@ajuntamentdebenicarlo.org
http://www.benicarloparticipa.es/



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

