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Curs: Donacions, patrocinis i convenis de 
col·laboració: avantatges per a la teva fundació 
 

Formació “en línia”  

25 de març 2022 – 9:30-13:30 h 

Objectius 

• Distingir el tipus de negoci jurídic de què es tracta (conveni, donació, patrocini). 

• Conèixer i aplicar el tractament comptable i  fiscal que correspon en cada cas. 

• Identificar les mesures principals a implantar per evitar riscos de frau. 

• Detectar i prevenir situacions que puguin comprometre la imatge i reputació de la 
fundació. 

A qui es dirigeix? 

Aquest programa està dissenyat per a direccions, gerències i professionals de les àrees de 
comptabilitat i administració les fundacions que tenen coneixements bàsics de la matèria. 

Programa 

1. Identificar el tipus de negoci jurídic de què es tracta (Conveni, donació, patrocini, etc.) 
2. Formalització documental i obligacions (certificats, documentació de l’acord, 

declaracions tributàries, etc.) 
3. Tractament comptable dels tres tipus de contracte 

a. Per a qui rep 
b. Per a qui aporta 

4. Tractament fiscal dels tres tipus de contracte 
a. Per a qui rep 
b. Per a qui aporta 

5. Què s’ha de tenir en compte en aquest tipus d’operacions per no tenir contingències 
fiscals (IVA i IS). 

6. Evitar males praxis que puguin malmetre la imatge de la fundació i del sector de 
fundacions en general. 

7. Acompliment de la normativa tant en els àmbits comptable, fiscal, com de normativa de 
prevenció del blanqueig de capitals. 

Metodologia 

Combinació d’una part expositiva amb una part pràctica, en la què els participants treballaran 
exercicis pràctics en grup 
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Docent 

 

M. Eugènia Bailach 

Economista i Sòcia de l’Àrea 
d’Auditora a Auren Barcelona 

 

Eva Piera 

ADE Responsable a l’àrea 
d’Entitats no Lucratives a Auren 

  

Requeriments tecnològics necessaris 

Ordinador i connexió internet. El curs es farà per Zoom. 

Inscripció 

Preu per participant:  100 € Fundacions associades a la CCF  
200 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
 

2. Esperar la notificació de confirmació de la plaça per part del Dpt. de Formació de la 
Coordinadora. 
 

3. UN COP TINGUEU LA PLAÇA CONFIRMADA, podeu fer el pagament de la matrícula 
per transferència al compte CaixaBank ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé Caixa 
d’Enginyers ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 25/03_donacions i patrocinis”. 

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