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Presentació 
del nou Punt 
de Voluntariat  
de VNG 

 
 

Coneix aquest servei adreçat a les entitats de 
voluntariat i a les persones que volen fer tasques 

voluntàries a VNG. Durant aquesta sessió s’explicaran 
els serveis que oferirà el PV i es realitzarà un treball 

participatiu amb les entitats assistents per conèixer les 
seves necessitats.  

 

 
Continguts:  

- La llei 25/2015 de 30 de juliol, del voluntariat i foment de 
l’associacionisme i els Punts e Voluntariat a Catalunya. 

- Presentació dels serveis del Punt de Voluntariat de VNG 

- Treball participatiu per millorar el Punt de Voluntariat  

 

Data i lloc: Dimarts 29 de gener, 18 a 20 h, al Centre Cívic La 

Geltrú (Carrer de la Unió 81) 

 
A càrrec de: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la 

Generalitat de Catalunya i Oficina d’Entitats-Punt de Voluntariat de VNG.  

 

 
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


 

 
Fiscalitat per a 
associacions   
 

 
 

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 febrer, de 18 a 20 h a l’aula 29 

de 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


 

Les 
assegurances  
a les entitats   

 
 

 
El tipus d’assegurances aconsellable per a les entitats 

és divers i varia en funció de la tipologia de l’entitat així 
com les actuacions que duen a terme.  

 

 
Continguts:  

- Les assegurances. El contracte d’assegurança  
- Assegurances: normativa i recomanacions 
- Tipologia més habitual a les entitats: responsabilitat civil, danys i 

accidents. 
- Assegurança de voluntariat 
- Les cobertures 
- Assegurança de Responsabilitat Civil de membres de juntes 

 
Data i lloc: Dimarts 19 de febrer, de 18:30 h a 20 h a l’aula 29 de 

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


 
Iniciació  
al voluntariat  

 
 

Formació adreçada a persones majors de 16 anys que 
tinguin interès per apropar-se a l’acció voluntària o a 
iniciar un procés de formació en aquest àmbit. Curs 

reconegut pel Pla de Formació de l’Associacionisme i el 
Voluntariat de Catalunya (PFAVC)  

 

Continguts:  
- El voluntariat (definicions, característiques i valors de l’acció 

voluntària, àmbits, entorn i context històric)  
- La persona voluntària (motivacions, el perfil, la participació, drets i 

deures) 
- L’organització del voluntariat (Coneixement de l’entitat, compromís, 

articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària, el 
procés de participació en l’entitat, el treball en equip) 

 
Data i lloc: Dilluns 11, dimecres 13, dilluns 18 i dimecres 20 de març, 

de 17.30 a 20.30 h, al Centre Cívic La Geltrú 
 

 
A càrrec de: Federació Catalana de Voluntariat Social  

 
 
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


Certificat digital 
i convocatòria 
de subvencions 
destinades a 
entitats 
 
 
La convocatòria municipal de subvencions destinades 
a entitats de Vilanova i la Geltrú s’ha de tramitar amb 
certificat digital. En aquesta sessió t’ajudem a fer-ho. 

 
Continguts:  

 

- Què és un certificat digital?  
- Certificat digital i convocatòria de subvencions 

- Instal·lació del certificat digital 

 
Data i lloc:   Dimarts 26 de març, de 18 a 19.30 h a l’aula 29 de 

l’IMET.   
 

A càrrec de:  Departament de Participació Ciutadana. 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
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 

 

mailto:entitats@vilanova.cat

