Fis ca l ita t, l eg is l a c ió v ige n t, ge s tió
a s s o c ia tiva , re s p o n s a b il ita ts,
co m u n ica c ió, p ro j e c te s i
s u bve n c io n s.

INSCRIPCIÓ
La jornada està adreçada a membres de les juntes
directives d’entitats federades a l’Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
S’hi podran inscriure un màxim de dues persones
per entitat, fins esgotar aforament. Es respectarà
de forma rigorosa l’ordre d’inscripció.
Cada assistent podrà escollir les jornades a les
quals es voldrà participar en el moment de fer
la inscripció. Aquesta serà vàlida un cop es rebi
confirmació per correu electrònic.

HORARI

9:30h
10:00h
a
11:30h

SALA GRAN

SALA PETITA

aforament màxim
50 persones

aforament màxim
30 persones

Acreditació i rebuda assistents

Gestió associativa

a càrrec de Patrícia Julià

Bones pràctiques en la
comunicació d’activitats
a càrrec de Jordi Mullor

(Seinprodcat Asesores, SL)

(Agrupació del Bestiari)

Pausa - Cafè
12:00h
a
13:30h

Protecció de dades

a càrrec de Patricia Julià
(Seinprodcat Asesores, SL)

Pausa - Dinar
15:30h
a
16:45h

Fiscalitat i
transparència

Gestió documental de
projectes i subvencions

(Seinprodcat Asesores, SL)

(Agrupació del Bestiari)

a càrrec de Patricia Julià

18:15h
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a càrrec de Patricia Julià

a càrrec de Javier Gómez

(Seinprodcat Asesores, SL)

(Arç, Corredoria d’Assegurances SCCL)

elon
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Gestionar una associació no ha estat mai tasca
fàcil. Si, a més, hi sumem canvis legislatius
aplicats els darrers anys, així com la digitalització
i transformació de l’administració pública,
resulta necessari actualitzar algunes formes de
funcionament i gestió de les associacions.
El programa formatiu que us presentem pretén
donar resposta als principals canvis, a partir de
la introducció dels diferents aspectes, amb una
voluntat pràctica i aplicada.
Els continguts d’aquest programa s’han elaborat
a partir d’un estudi de necessitats, en el qual
s’han tingut en compte la legislació vigent, els
requisits que marca l’administració per accedir
en alguns tràmits, l’opinió dels experts, així com
també algunes de les consultes fetes per entitats
federades que es reben al servei d’atenció de
l’Agrupació.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Responsabilitats
i assegurances
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a càrrec de Mateu Tres

Pausa - Cafè
17:00h Aspectes jurídics de les
associacions
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Web:
www.bestiari.cat
Telèfon:
93 517 55 87

Correu:
info@bestiari.cat
Whatsapp:
647 69 52 63

Seu social:
Carrer del Parlament 5, Local 4
08720 Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès)

PONENTS
Patricia Julià
Sòcia i advocada de Seinprodat, una empresa dedicada
a l’assessorament en protecció de dades empreses i
entitats i assessoria jurídica i fiscal.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona,
col·legiada en el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona. Màster en Dret de les noves Tecnologies i
Protecció de Dades impartit el 2016/2017 al Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Certificada com a
Delegada de protecció de Dades per l’ICAB. Porta 15 anys
dedicada a l’assessorament d’empreses i entitats sense
ànim de lucre.

Javier Gómez
Actualment és soci de la cooperativa Arç Corredoria
d’Assegurances, SCCL i responsable del acords amb
col·lectius. Està especialitzat amb assegurances
vinculades a associacions i federacions culturals.
És l’autor del document “Mapa d’assegurances
d’esdeveniments associatius culturals i juntes directives.

Jordi Mullor
Vicepresident executiu, Agrupació del Bestiari Festiu i
Popular de Catalunya
Membre de la colla de drac i diables del Clot des del 1988,
ha representat la seva entitat a les diferents coordinadores
de la ciutat. Va ser secretari de Coordinadora de Diables
de Barcelona i, des de 2015, representant de la territorial
del Barcelonès de l’Agrupació del Bestiari. Representa
l’Agrupació al Consell de l’Associacionisme, a l’Ens de
l’Associacionisme i al Consell de Cultura de Barcelona.
Ocupa des del 2017 el càrrec de vicepresident executiu
de l’Agrupació del Bestiari.

Mateu Tres
President, Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya
Enginyer Informàtic i docent de formació professional,
ha recorregut per diferents associacions d’àmbit local,
majoritàriament a la Colla de Diables Àngels Diabòlics.
Vinculat a la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari
des de fa més d’una dècada, on primer fou vocal de la
territorial Baix Llobregat. Més endavant fou Vicepresident
executiu. I, des de l’any 2017 n’exerceix la Presidència.

SALA GRAN
GESTIÓ ASSOCIATIVA
- Certificat digital: què és, per a què serveix, tipus
de certificats, passos a seguir per a sol·licitar-lo
o renovar-lo.
- Certificat de delictes de naturalesa sexual: quan
cal, com sol·licitar-lo, què passa si no es té.
- Llei del voluntariat: de quina manera afecta a
les entitats, documentació mínima exigible.

PROTECCIÓ DE DADES
- Què és el Reglament General de Protecció de
Dades i la Llei de protecció de dades i garantia
dels drets digitals.
- Aspectes i documentació necessaris per al
compliment.

FISCALITAT I TRANSPARÈNCIA
- Obligacions de registre: què és la declaració
censal, el Número d’Identificació Fiscal.
- La llei d’IVA i les exempcions: en quins supòsits
cal aplicar IVA, i en quins supòsits es pot aplicar
exempció.
- Elaboració de factures: què ha de contenir una
factura emesa.
- Llei de transparència: en quins casos és
obligatori, quina informació s’ha de disposar,
com informar a l’administració de l’adreça del
portal de transparència d’una associació.

ASPECTES JURÍDICS
- Òrgans d’una associació: l’Assemblea General i
la Junta Directiva.
- Actes de reunió: informació que ha de contenir.
- Estatuts: continguts mínims exigits a la llei
4/2008, procediment d’actualització.
- Reglament de Règim Intern: quina és la seva
finalitat, proposta de contingut, procediment
d’aprovació.- Obligacions de registre i cens al
Registre d’Associacions del Departament de
Justícia.

SALA PETITA
BONES PRÀCTIQUES EN LA
COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS
- Per què fer difusió d’una activitat cultural?
Objectius.
- Mitjans de difusió que es poden usar.
- Bones i males pràctiques en la comunicació
d’activitats culturals.

GESTIÓ DOCUMENTAL DE
PROJECTES I SUBVENCIONS
- Algunes reflexions sobre el procés documental
d’un projecte des de la seva creació, passant
per la sol·licitud de subvenció, fins arribar al
tancament i justificació.

RESPONSABILITATS
I ASSEGURANCES
- Recull de les principals normatives que afecten
a l’activitat habitual del món del bestiari festiu
(ITC-18, Llei d’Espectacles i Activitats Recreatives,
Decret d’Educació…).
- Responsabilitat Civil de les entitats.
- Responsabilitat Civil dels membres de les
Juntes de Govern.
- Accidents de socis dins l’exercici de l’activitat de
l’entitat.

