
 

 
 
Pla 
de formació  
per a entitats 
sense ànim de lucre 
Octubre, novembre i desembre 2019 
 
 
 
 
 
Organitza:                                                       Amb el suport de:  

 



 
 
 

- Com cobrem i facturem els tallers que organitza la 
nostra entitat?   

 
 

- Incorporem la perspectiva LGBTI+ a la nostra entitat    
 
 

- Obligacions fiscals de les entitats    
 
 

- Com fer xarxa davant els rumors. Creem agents 
antirumors 

 
 

- El conflicte com a oportunitat  

 
 
 
 
 
 



Com cobrem i 
facturem els tallers 
que organitza la 
nostra entitat?   

 
La vostra entitat organitza tallers i altres activitats 

formatives? No sabeu com heu de fer els cobraments 
de les persones participants o com heu de facturar al 

formador/a?   
 

 
Continguts:  

- La gestió dels ingressos 

- IVA i tipologia de taller

- La gestió de les despeses 

- Els talleristes i el seu pagament 

 

Data i lloc: Dimarts 8 d’octubre de 2019, de 18 h a 20 h, a l’IMET   

 

A càrrec de: Fundació Catalana de l’Esplai   

 

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 

través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a l’Oficina d’Entitats- 
Punt de Voluntariat (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 

http://www.vilanova.cat/
mailto:entitats@vilanova.cat


Incorporem la 
perspectiva 
LGBTI+ a la  
nostra entitat    
 

 
La Llei 11/2014 obliga les entitats a fer efectiu el dret a 
la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació 
sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, 

en els àmbits tant públics com privats. El curs ens 
ajudarà a incorporar la perspectiva LGTBI+ en la nostra 

activitat com a entitat. 

 
Continguts:  

- Formar i sensibilitzar a les entitats per dur a terme les tasques de 
prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació pel que fa a la 
discriminació de persones LGTBI+ 

 

 

Data i lloc: Dilluns 21 i dimecres 23 d’octubre de 2019, de 18 h  

a 20 h,  a l’IMET 

 

A càrrec: D’experts en diversitat sexual i de gènere 
 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 

través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a l’Oficina d’Entitats- 
Punt de Voluntariat (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 

 

http://www.vilanova.cat/
mailto:entitats@vilanova.cat


Obligacions 
fiscals de les 
entitats    
 

 
Conegueu la normativa relativa a les obligacions 

fiscals, els conceptes clau com el d’activitat econòmica 
i milloreu la gestió econòmica de l’entitat.   

  
Continguts:  
 

- Actualitat i novetats en matèria fiscal  
- Certificat digital i llei 39/2015  
- Novetats en les comunicacions amb Hisenda 
- Obligacions fiscals: El Codi d’Identificació Censal i la Declaració 

Censal, l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost sobre el Valor 
Afegit, l’Impost de Societats, l’Impost de la Renda de les Persones 
Físiques, la declaració d’operacions amb tercers (model 347), 
donatius i mecenatge.  
 

 

Data i lloc: Dimarts 5 i dimarts 12 de novembre, de 18 a 20 h a l’IMET 

 

A càrrec de: Fundació Catalana de l’Esplai   

 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 

través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a l’Oficina d’Entitats- 
Punt de Voluntariat (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 
 

http://www.vilanova.cat/
mailto:entitats@vilanova.cat


Com fer xarxa  
davant els rumors. 
Creem agents 
antirumors 

 
Formació per aprendre eines i recursos per desmuntar 

els rumors i els prejudicis sobre diversitat cultural.  
 

Continguts:  
 

 Visió positiva de la diversitat vs la generació d’estereotips, prejudicis i 
discriminacions. Els principis d’una Xarxa Antirumors i com podem fer 
xarxa al municipi.  

 La diversitat versus discriminacions. El contra argumentari com a eina 
per desmuntar rumors.  

 Comunicació i llenguatge inclusiu per la gestió de la diversitat cultural. 
Interculturalitat una proposta pel diàleg. Participem diversament? 
Uneix-te a la Xarxa Antirumors . Experiències i bones pràctiques de 
Xarxes Antirumors. Com podem fer xarxa? Què vol dir ser Agent 
antirumors?  

 
 

Data i lloc:   

Primera edició: Els dilluns 28 d’octubre i  4,11,18 i 25 de novembre 
Segona edició: Els dimecres 30 d’octubre i  6, 13, 20  i 27 de novembre 
 
De 18.00h a 20.30 h a l’IMET  

 
A càrrec de: Fundació Surt  

 

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 

través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o al Servei de 
convivència (Plaça de la Vila 12 - telèfon 938140000 ext. 3379) 
convivenciaiequitat@vilanova.cat 

http://www.vilanova.cat/
mailto:convivenciaiequitat@vilanova.cat


El conflicte 
com a 
oportunitat  
 

 
 

Els conflictes són inherents a les persones i , per tant, a les 
organitzacions. Detectar-los i saber-los gestionar de manera 

positiva pot ser una bona eina de creixement personal i 
col·lectiu a la nostra associació.  

 
Continguts:  

- Eines d’anàlisi i requisits necessaris per saber anticipar conflictes 
- Tipologies de conflicte i causes  
- Dinàmiques per resoldre conflictes 

 
Data i lloc: Dimarts 19 i dimarts 26 de novembre, de 18 a 20 h a la 

Sala Noble de la Casa Olivella 

 

A càrrec de: Marta Uxó de la Yglesia, consultora de les relacions i 

els sistemes   

 
 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 

través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a l’Oficina d’Entitats- 
Punt de Voluntariat (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 

 
 

http://www.vilanova.cat/
mailto:entitats@vilanova.cat


 
 
 
 
 
 

Informació i inscripcions 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Oficina d’Entitats – Punt de Voluntariat 

Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040 
entitats@vilanova.cat 
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