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Formació per a entitats de Sant Joan Despí

MÓDUL 3
Obligacions fiscals

MÓDUL 6
Formularis convenis

MÓDUL 2
Llei del voluntariat

MÓDUL 5
Pla de comptabilitat

MÓDUL 1
Llei de transparència

MÓDUL 4
Llei de protecció 
de dades

1. Qué pretén aquesta llei?
2. A quines entitats sense ànim de lucre afecta aquesta llei?
3. Qui controla que les entitats siguin transparents?
4. A on es publica la informació?
5. Qué és el portal de la transparència pública?
6. Catalunya té competència per a regular les obligacions de 
transparència?
7. Quin dia hem de complir amb les obligacions de publicació?

1. Que pretén aquesta llei?
2. Principals novetats de la nova Llei del Voluntariat de Catalunya.
3. A quines entitats sense ànim de lucre afecta aquesta llei?
4. Oportunitats i reptes de la nova llei. 

1. Declaració anual del model 347
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
3. L'impost del valor afegit (IVA). Les exempcions.
4. Impost de Societats.
6. Gestió de l’IRPF a les entitats
5. A quines entitats sense ànim de lucre afecten cadascun dels 
impostos? 
7. Incentiu al mecenatge

1. Marc legal aplicable
2. A qui se li aplica la LOPD?
3. Quines dades personals s’han de protegir?
4. Nivells de seguretat de les dades
5. Quins conceptes bàsics hem de tenir en compte respecte a la 
LOPD?
6. Quins són els principis fonamentals que regeixen la protecció 
de dades?

1. Què és la doble partida
2. El Pla de comptabilitat: una eina imprescindible
3. Tipologia dels comptes comptables
4. Funcionament dels comptes segons la seva naturalesa
5. La mecànica comptable
6. Altres eines necessàries: un programa de comptabilitat
7. Com començar el registre comptable a partir d'un llibre de 
caixa

1. Bases de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la sol·licitud i 
atorgament de subvencions 2016.
2. Model de Projecte
3. Model de Justificació econòmica
4. Model de Memòria
5. Els  certificats  d’estar  al  corrent  d’obligacions  tributràries  i  
amb  la  seguretat  social
6. Com demanar la signatura digital per a fer gestions on-line
7. Terminis 
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MÓDUL 9
Butlletí electrònic amb 
Mailchimp

MÓDUL 8
Wordpress avançat

MÓDUL 7
Wordpress inicial

MÓDUL 10
Introducció a les 
xarxes socials: 
Facebook i Twitter

Contingut del nostre espai
1. Introducció a WordPress
2. Configuracions prèvies
3. Prestacions i funcionalitats bàsiques del bloc.
4. Estructura del nostre bloc.
5. Extensions i ginys.
6. El post i els actes d’agenda: creació del contingut dinàmic.

Continent del nostre espai
1. Disseny gràfic del nostre bloc.
2. Opcions exhaustives dels temes
3. Pàgina principal
4. Insertar un favicon

Funcionalitats avançades amb les extensions i els ginys.
1. Extensions indispensables, instal·lació i configuració
- Gestió avançada del Jetpack
- Black Studio TinyMCE
- Google Analytics
- MC Table buttons
- Page Builder
- SiteOrigin Widgets Bundle
- SEO
2. Ginys o widgets per a la barra lateral
- Diba Ginys
- Jetpack Ginys
- SiteOrigin Ginys
- Text vs. Editor visual
- Compartir actes amb Google Calendar i Outlook
- Layout Builder

- Registre, instal·lació i configuració del nostre compte de  
Mailchimp.
- Maneig de la nostra base de dades: creació de llistes.
- Disseny i possibilitats dels formularis.
- Creació i enviament de campanya.
- Mesura i anàlisi de resultats.
- Formularis segurs segons la LOPD
- Incrustar el formulari al nostre web

FACEBOOK
1. Introducció
3. Administració de la pàgina
4. Configuració de la pàgina

TWITTER
1. Introducció
2. Administració.


