
08.45 h.
Connexió i accés a la sala d'espera
  
Inici i presentació de la sessió. 
A càrrec d’Olga Canet, vicepresidenta de la CCAPAC

09.05 h.  
Com afecta la nova normativa de Protecció de Dades a les AMPAs? 
A càrrec de PRODAT 
 
10.00 h.  
Què hem de saber de les assegurances? 
A càrrec de Joaquim Vear (Vear & Co – Grupo Galilea) 
  
11.00 h.  
Pausa 
 
11.15 h.  
Obligacions formals de les AMPAs:  
- Actualització i registre d’estatuts    
- Registre de les juntes 
- Com recollir les dades dels associats  i les trameses de rebuts
 A càrrec de la junta de la CCAPAC
 
12.00 h.  
Obligacions tributàries de les AMPAs: 
- Impost de societats, IVA, IRPF, Declaració anual d’operacions amb
terceres persones, Comunicacions censals 
- Comunicació amb les Administracions Públiques: Signatura digital 
A càrrec de Faura-Casas  
 
13.45 h. 
Fi de la sessió          

PROGRAMA

DESTINATARIS

Activitat adreçada a membres de les juntes d'AMPAs.
La sessió es realitzarà de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. 
Els participants necessitaran connectar-se des d’un dispositiu amb connexió a
Internet, àudio, micròfon i càmera.
Abans de la sessió, els inscrits rebran un mail amb l’enllaç per accedir-hi.

SESSIÓ VIRTUAL: ASPECTES
LEGALS I DE FUNCIONAMENT
DE LES AMPAS 

J2203.01

PONENTS

DATA

22 de gener de
2022

DURADA

5 hores

 HORARI

 de 09:00h a 13:45h 

MODALITAT

 Aula virtual (sincrònica)

PREU

- AMPAs associades a la

CCAPAC: gratuït

- Altres: 10€ per persona

 

Veure l'apartat condicions

econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ

Aquesta formació es realitzarà

mitjançant plataforma Zoom
El dia abans, els participants rebran un
mail amb instruccions per accedir a la

plataforma de la formació.

dissabte 22 de gener 2022



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Preu i inscripcions

 
Per fer inscripció adreceu-vos a la pàgina web de la CCAPAC:  http://www.ampas.cat

O bé cliqueu directament sobre aquest enllaç:  
      http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=307

Data límit d’inscripció: fins al dia 20 de gener de 2022 

Rebreu l’enllaç a la sessió virtual per correu electrònic el dia abans 

Preu:

- Persones d’AMPAs associades a la CCAPAC (*): gratuït 

- Altres: 10€ per persona

Número de compte de la CCAPAC per fer l’ingrés: ES32 0081 0057 3800 0244 2647 (Banc
Sabadell) (poseu com a concepte J2203 i el nom i cognom del participant). 

Qualsevol modificació sobre l’opció escollida o sobre el participant que hi assistirà, o si us voleu
donar de baixa, cal que ho comuniqueu abans de divendres dia 21 de gener a les 13:00h, a l’adreça
de correu electrònic: formacio@escolacristiana.org

 (*) AMPAs associades a la CCAPAC

Es considera AMPA associada a la CCAPAC aquella que està al corrent del pagament de la quota
corresponent directament a la CCAPAC o bé a la FAMPAEC, a la FAPAMAC o a la Federació
d’AMPAS de l’Escola Pia de Catalunya. 

A la web www.ampas.cat, a l’apartat “Qui som”, trobareu una relació d’AMPAs associades on
podreu comprovar si la vostra ho és o no.

ampas.cat
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