
 

 

 
 

FORMACIÓ PER A ENTITATS 
 

Des de la Regidoria de Joventut de Vilanova i la Geltrú i l’Oficina Jove Garraf entenem que el suport a les 
entitats és clau per enfortir el teixit associatiu i millorar la cohesió social. Per això volem engegar un Pla de 
formació per a membres d’entitats, principalment juvenils o formades principalment per persones joves, per 
dotar-vos de les eines necessàries per engegar i gestionar el millor possible el dia  a dia d’una entitat. 
 
D’entrada, pels propers mesos oferim dos cursos, la idea és que en properes ocasions puguem oferir la 
formació que proposeu des de les pròpies entitats: 
 
1. Gestió integral per associacions 
Continguts 
Mòdul 1: Marc Legal i Fiscal 
· Marc legal de les nostres entitats 
· Elements essencials i diferències amb altres figures 
· Drets i deures del associat 
 
· Els Òrgans de govern 
· Altres obligacions: voluntariat, LOPD, assegurances... 
· Fiscalitat de les associacions 
· Declaració censal 
· Impost sobre valor Afegit IVA 
· Impost sobre societats (IS). Règim d’entitats parcialment exemptes i entitats acollides a la Llei 49/2002. 
Mecenatge 
· Impost de la Renda de les Persones Físiques 
· Altres: Impost sobre activitats econòmiques (IAE), declaració d’operacions amb tercers, declaració de 
donacions. 
 
Mòdul 2: Planificació Estratègica 
· Planificació i detecció de necessitats 
· Gestió de Projectes: Procés i fases d’elaboració d’un projecte. 
· Hem de poder finançar els nostres projectes. Captació de fons 
 
Mòdul 3: Gestió econòmica 
· Comptabilitat bàsica (Pla General Comptable per a les ESAL) 
· Gestió de Pressupost 
· Gestió de la Tresoreria Tercer Sector 



 

 

 
Durada: 20 hores. 
Dates: 5, 6, 12, 13 i 19 de març. Els divendres de 16 a 20h i els dissabtes de 10 a 14h. 
Lloc: Oficina Jove Garraf (Rasa del Miquelet, 16. Vilanova i la Geltrú) 
A càrrec de la Fundació Catalana de l’Esplai. 
 
2. Com fer un projecte? Disseny i gestió de projectes 
Continguts 
· Concepte 
· Tipus 
· Implicacions del treball per projectes. 
· Fase filosòfica 
· Opcions ideològiques 
· La missió 
· Diagnòstic intern 
· Diagnòstic extern 
· Tècniques de diagnòstic 
· Els objectius 
· La definició del pla d’acció. 
· Sistemes de control 
· Organització 
· L’organigrama 
· Models bàsics d’estructures organitzatives 
 
Durada: 9 hores lectives. 
Dates: 9, 16 i 23 d’abril, de 16 a 19h. 
Lloc. Oficina Jove Garraf (Rasa del Miquelet, 16. Vilanova i la Geltrú). 
A càrrec de la Fundació Catalana de l’Esplai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informació sobre places i inscripcions 
 
Les inscripcions són obertes a membres d’entitats de tot tipus (culturals, juvenils, lúdiques, esportives, 
socials....), donant prioritat a aquelles de l’àmbit jove o a aquelles que estan conformades per persones joves 
de la comarca del Garraf. Les places són limitades. En cas que hi hagi moltes sol·licituds, limitaríem el 
nombre de places per a cada entitat, per tal de facilitar que la formació arribi al major nombre d’entitats 
possible. 
 
Les inscripcions es faran a l’Oficina Jove Garraf, del 18 de febrer al 3 de març, en l’horari habitual de l’oficina, 
és a dir, de dilluns a divendres d’11 a 14h i de dilluns a dijous de 17 a 20h. 
 
La matrícula als cursos és gratuïta, ja que el cost del curs l’assumeix la Regidoria de Joventut  de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Us animem a participar-hi !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


