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Curs: Errors més freqüents en els tràmits de les 
fundacions davant el Protectorat i com evitar-los 
 

Formació “en línia”  

6 d’abril 2022 – 9:30-12:30 h 

Objectius 

• Identificar els principals tràmits que es realitzen davant del registre de fundacions 

• Conèixer els requisits formals dels tràmits més habituals. 

• Detectar els errors més freqüents i com evitar-los. 

• Aprendre a donar compliment a altres obligacions legals davant el registre de 
fundacions (declaració entitats vinculades, comunicació participació societats...) 

A qui es dirigeix? 

Membres dels patronats de les fundacions, secretariat i professionals de les fundacions amb 
responsabilitat dins l’àrea jurídica o d’administració.  

Aquest curs s’adreça a persones que realitzin o hagin de realitzar tràmits davant el registre de 

Fundacions, encara que no tinguin formació jurídica. 

Programa 

1. Tràmits més habituals de les fundacions davant el Protectorat. 
a. Modificació d’estatuts d’una fundació. 
b. Composició del patronat 
c. Declaracions responsables 

2. Errors més freqüents i com evitar-los. 
3. Altres tràmits davant el Protectorat. 

a. Comunicació entitats vinculades o grup  
b. Comunicació de participació en societats mercantils 

4. Exemples, models i casos pràctics. 

Es facilitaran models i plantilles que serveixin de referència per dur a terme els tràmits de la 
fundació, un cop finalitzat el curs. 

Metodologia 

Combinació de  l’explicació teòrica amb exemples reals i models sobre els tràmits a realitzar. 
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Docent 

 

 

Tomàs Segura 

Advocat  

Requeriments tecnològics necessaris 

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

Inscripció 

Preu per participant:  75 € Fundacions associades a la CCF  
150 € 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 06/04. Errors tràmits”. 

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

mailto:info@ccfundacions.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5EHiDOxtiFFd1IICCi3jvFmHBgduJW4HdcttC4bZJAbPssQ/viewform?usp=sf_link

