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OBJECTIUS 

 Conèixer les obligacions en el compliment normatiu de les entitats socials com 

a ens jurídic. 

 Tenir una visió general i específica en relació a la transparència de les activitats, 

dels resultats econòmics i de la informació no financera rellevant per als grups 

d’interès. 

 Conèixer els drets, les obligacions i les responsabilitats dels òrgans directius. 

 Aprendre aspectes pràctics de què és i com fer el balanç social. 

 Conèixer els drets i les obligacions  

 

 

CONTINGUTS 

 
1. Compliment normatiu/Corporate Compliance 

 El marc normatiu aplicable 

 L’anàlisi i el mapa de riscos 

 El protocol o manual de prevenció de delictes 

 La formació i conscienciació dels membres de l’entitat 

 

2. Transparència i bon govern de les entitats 

 Obligació o necessitat? 

 Obligacions imposades per la normativa jurídica 

 Introducció als principals documents de transparència: memòria 

d’activitats, codi de bon govern, balanç social, etc. 

 

3. El balanç social 

 

4. Social.sic. L’eina de gestió 

 

 

EFICÀCIA I TRANSPARÈNCIA EN LA 
GESTIÓ DE LES ENTITATS 
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FORMADORS 

 

 Mireia Montaner 
 

 

DADES IMPARTICIÓ DEL CURS 

 

Dies: 12 i 19 de juny 2019 

Horari: de 9:30 a 13:30h  

Lloc:  Seu de Dincat. C/ Joan Güell, 90-92 – 08028 Barcelona 

/ Total hores curs: 8h 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Període de preinscripció: fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 110€  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb 

totes les dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + TRANSPAR,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo 

redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Roger Edo: 

redo@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2528314&MT=X#Inicio
mailto:redo@dincat.cat
mailto:redo@dincat.cat


 

dincat formació I C/ Joan Güell, 90-92 · 08028 Barcelona · Tel: 93 411 85 84 · aees@dincat.cat 

www.aeesdincat.cat 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

/ Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. 

L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament 

que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi 

assistit al 75% de les hores totals del curs. 

 

 

 

 

 

 


