Sessió Informativa

Aspectes legals i de
funcionament de les AMPAs
Barcelona, 26 de gener de 2019
Programa i horari
09.15 h. Acreditació de participants i lliurament de la documentació
09.30 h. Com afecta la nova normativa de Protecció de Dades a les AMPAs?
A càrrec de PRODAT
10.30 h. Què hem de saber de les assegurances?
A càrrec de Joaquim Vear (Vear & Co – Grupo Galilea)
11.30 h. Pausa cafè
11.45 h. Obligacions formals de les AMPAs:
- Actualització i registre d’estatuts
- Registre de les juntes
A càrrec d’Albert Alegre (president de la CCAPAC)
12.15 h. Obligacions tributàries de les AMPAs:
- Impost de societats
o IVA
o IRPF
o Declaració anual d’operacions amb terceres persones
o Comunicacions censals
- Comunicació amb les Administracions Públiques:
o Signatura digital
A càrrec de Carles Puig (cap d’àrea d’administració i suport de la
FECC)
14.00 h. Fi de la sessió

Lloc de realització
CCAPAC
c. dels Àngels, 18, 4a planta (*)
08001 - Barcelona
Mapa del lloc
(*) Si, atès el nombre d’inscrits, calgués canviar el lloc de realització, ho comunicaríem als participants
per correu electrònic a la mateixa adreça de correu que hagin proporcionat en la inscripció

Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya
[CCAPAC] constituïda per:
 FAMPAEC (LLEIDA), FAPAMAC (ESCOLES MARISTES), LA FEDERACIÓ D’AMPAS DE
L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA
 RESTA D’AMPAS de CATALUNYA.
Carrer dels Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 342 65 46

ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat
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Inscripció
Per sol·licitar-la, podeu anar al formulari que trobareu a la pàgina web http://www.ampas.cat
o bé podeu clicar directament sobre l’enllaç:
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=274



Data límit d’inscripció: fins al dia 23 de gener.



Aportació econòmica:

- Persones d’AMPAs associades a la CCAPAC: gratuït
- Persones d’AMPAs no associades a la CCAPAC: 10€ per persona
Número de compte de la CCAPAC per fer l’ingrés: ES49 2100 3200 9122 0123 7335 (poseu com a
concepte el codi J1904 i els vostres cognoms).
Qualsevol modificació sobre l’opció escollida o participant que hi assistirà, o bé si us voleu donar de
baixa, cal que ho comuniqueu 24 hores abans de l’inici a l’adreça: 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 FACPA, 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”, hi trobareu una relació d’AMPAs associades on
podreu comprovar si la vostra hi és o no.
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