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Curs Conflicte d’interessos entre el patronat i la 
fundació i les declaracions responsables.  

Com i quan cal adoptar-les? 
 
Dades del curs 
 

12 de novembre de 2021 | 3h – 9:30-12.30h 
Mode online a través de Zoom 

 

Objectius del curs 

 Conèixer el concepte de declaració responsable en el marc del Codi Civil de 
Catalunya 

 Saber en quines situacions i supòsits és necessari presentar una declaració 
responsable 

 Saber com es documenta i com es tramita la declaració responsable 
 Evitar els principals errors quan es fan les declaracions responsables 

A qui es dirigeix? 

Aquest programa està dissenyat per a membres dels patronats de les fundacions, 
professionals de les fundacions amb responsabilitat dins l’àrea jurídica o 
d’administració. No calen coneixements previs sobre la matèria. 

Programa  

a. El conflicte d’interessos. Què és? 
b. La declaració responsable. Supòsits previstos: 

1. Operacions amb patrons i/o persones vinculades 
2. Contractació laboral d’un patró 
3. Actes de disposició 

c. Adopció d’acords: majoria necessària, sentit del vot, abstencions 
d. Models normalitzats i tramitació davant del Protectorat 
e. Formalització de la declaració responsable a l’acta de la reunió del patronat i 

certificació de l’acord. 
f. Obligacions prèvies a l’adopció de les declaracions responsables 
g. Obligacions posteriors a l’adopció de les declaracions responsables 
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Metodologia 

Assolir els objectius del combinant l’explicació teòrica amb el desenvolupament d’un 
cas pràctic al llarg de la sessió. 

Docent 

      

Carolina Sainz 

Advocada de Busquet Economistes Auditors Estudi 
Jurídic  

 

Inscripció 

Preu per participant:    70 € Fundacions associades a la CCF  
140 € 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 12/11” 

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

Requeriments tecnològics 

Connexió a internet 
 


