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Curs Què ha de saber el patró per exercir el seu 
càrrec de forma responsable 

 

Dades del curs 

24 de novembre de 2021 | Sessió 1 | 3h - 9:30h – 13.30h 
26 de novembre de 2021 | Sessió 2 | 3h - 9:30h – 13.30h 
Mode online a través de Zoom 

 
Objectius  

• Conèixer les obligacions generals derivades de l’exercici del càrrec de patró 
d’una fundació 

• Saber l’abast de la responsabilitat civil, administrativa, fiscal, en matèria de 
seguretat social i penal de les persones físiques i les persones jurídiques que 
formen part del patronat de la fundació 

• Veure quins són els supòsits d’exoneració o modulació de la responsabilitat 
dels patrons 

A qui es dirigeix? 

Membres del patronat, direccions, gerències i professionals de l’àrea jurídica de les 
fundacions. 

 

Programa  

PRIMERA PART: ASPECTES BÀSICS DEL FUNCIONAMENT DEL PATRONAT 

• Funcions i deures del patronat 

• Composició del patronat 

• Funcionament del patronat 

• Gratuïtat del càrrec de patró 

 

SEGONA PART: DEURES INHERENTS AL CÀRREC DE PATRÓ 

• Actes subjectes a autorització prèvia o a comunicació 

• Obligacions comptables 

• Deures del patronat 
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• Responsabilitat civil dels patrons 

• Conseqüències derivades de l’incompliment de les obligacions dels patrons 

• Altres obligacions legals que ha de supervisar el patronat 

Metodologia  

Assolir els objectius del curs amb exemples de casos reals i tota l’explicació teòrica es 
desenvoluparà a través d’un cas pràctic ideat per aquest curs que es desenvoluparà al 
llarg de les dues sessions. 

Docent 

Tomàs Segura 

Advocat associat del Bufet Bergós, especialitzat en dret 
processal, patrimonial, dret privat i dret públic, així com en 
l’assessorament integral a entitats sense ànim de lucre  

 

 

Inscripció 

Preu per participant:  € Fundacions associades a la CCF  
€ Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 

1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 24/11” 

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre.  

 

Requeriments tècnics 

Connexió a internet
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