II CICLE DE XERRADES:
PRINCIPALS RESPONSABILITATS
LEGALS DE LES ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE

Dates:		

8, 15, 22 i 29 de maig del 2013

Horari:		

de 9.30 a 12 hores

Lloc: 		
		
			

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)
Carrer de Mallorca, 283
08037 Barcelona

Per tal d’inscriure’s, cal enviar un correu electrònic a rmerino@fundacionpombo.org indicant el
nom, cognoms, organització per a la qual treballeu i càrrec, telèfon i cursos en els quals esteu
interessats.

OBJECTIUS
● Analitzar les peculiaritats legals de les organitzacions sense ànim de
lucre.
● Transmetre els riscos que assumeixen les entitats del tercer sector per
l’incompliment, voluntari o involuntari, de les seves obligacions legals.
● Facilitar l’intercanvi mutu d’experiències entre el sector jurídic i el tercer
sector.

A QUI VA DIRIGIT?
Aquest programa gratuït està dirigit als directius de les entitats del tercer
sector i a tots els professionals que tinguin responsabilitats legals a les
entitats esmentades.

METODOLOGIA
Cada xerrada tindrà una part d’exposició teòrico-pràctica i una altra per
resoldre dubtes.
En el moment de sol·licitud d’inscripció, us animem a plantejar dubtes
concrets per tal que puguin ser tractats durant les xerrades.

PROGRAMA


Protecció de dades
8 de maig del 2013 de 9.30 a 12.00 hores
Ponents: Cristina Caballero i Jose Luis Amérigo

S’estudiaran i analitzaran des del punt de vista pràctic els
conceptes bàsics de la normativa sobre protecció de dades
personals amb l’objectiu de proporcionar una visió general de les
principals mesures que s’han d’adoptar per garantir el compliment
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, i del Reial Decret 1720/2007,
amb l’objectiu d’evitar les sancions previstes a la normativa de
referència.


Obligacions Fiscals
15 de maig del 2013 de 9.30 a 12.00 hores
Ponents: Pau Reventós

S’exposaran els principals aspectes del règim fiscal especial
regulat a la Llei 49/2002 i els elements essencials que
caracteritzen la tributació d’aquest tipus d’entitats als diferents
impostos. Així mateix, s’exposaran els beneficis fiscals derivats
de la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, tant si es
troben acollides a la Llei 49/2002, com si no es dona l’acolliment
esmentat.


Aspectes Laborals
22 de maig del 2013 de 9.30 a 12.00 hores
Ponents: Concepción Espinás i Ivette Garrido

Les tradicionals preocupacions del Tercer Sector com les fonts de
finançament, la qualitat, la transparència i el bon govern, davant
la crisi amb la qual estem immersos, cedeixen el protagonisme a
la qüestió de les relacions laborals i les activitats de voluntariat.
Des d’aquesta perspectiva, la reestructuració de les pròpies
entitats i organitzacions amb la conseqüent disminució de
personal contractat i el previsible augment de les persones
voluntàries, és un dels grans reptes als quals s’haurà d’enfrontar
el Tercer Sector. La tasca no és senzilla i en qualsevol cas,
haurà de buscar l’equilibri entre les dues formes de treball, que
necessàriament han de coexistir si es vol contribuir a aconseguir
una societat més justa i solidària.



Propietat intel·lectual, marca i plana web
29 de maig del 2013 de 9.30 a 12.00 hores
Ponents: Cristina Soler i Jose Luis Amérigo

S’exposaran coneixements bàsics de marques i obres de propietat
intel·lectual, incloses les planes web i els noms de domini, exposant
els avantatges del seu registre així com alternatives pràctiques de
protecció. Es plantejaran protocols d’actuació en cas d’infracció per
tercers o de petició de llicències d’ús. Així mateix, s’oferiran consells
pràctics sobre clàusules d’obtenció i cessió de drets sobre marques i
obres de propietat intel·lectual, així com d’avisos legals per incloure a
planes web.

PER INSCRIPCIONS:
Enviar un correu electrònic a rmerino@fundacionpombo.org indicant el
nom, cognoms, organització per a la qual treballeu i càrrec, telèfon i
cursos en els quals esteu
interessats.
Us animem a plantejar dubtes concrets per tal que puguin ser tractats
durant les xerrades.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Fundación Fernando Pombo
Tel.: 91 582 94 49. E-mail: rmerino@fundacionpombo.org.
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)
Tel.: 93 601 12 35. E-mail: martaisern@icab.cat

