• 20 de setembre de 2018
· 22 de novembre de 2018
de 17 a 20h
DISTRICTE EST: Oficina de PARTICIPACIÓ CIUTADANA, Av.
Germans Bou 27, baix. Temes Generals.
Si necessites atenció per un cas concret, pots concentar cita
amb el nostre servei d'assessoria gratuït per associacions. En
ell podràs resoldre:
- Incidències amb documents, tràmits: renovacions de Junta,
CIF, comunicacions al cens, documents perduts.
- Dubtes sobre règim intern, modificacions estatutàries, o
altres.
- Consultes sobre fiscalitat, activitats econòmiques i relacionats.
- Procediments de disolució o adaptació a la llei 2002.
- Altres.
No importa el tamany de l'associació!
Imprescindible haver fet el curs d'obligacions documentals
per a inscriure's.

Ajuntament de
Castelló de la Plana
Regidoria de Participació Ciutadana

cursos setembre octubre novembre desembre

Assessories

ESCOLA DE
PARTICIPACIÓ
Enfortiment del teixit
associatiu de Castelló

- Taller pràctic “Obligacions documentals i
procedimentals de les associacions”
Porta la documentació de la teua associació i marxa amb una
carpeta amb els documents al dia, identificats i arxivats:
revisarem els documents que et falten, posarem al dia els que
tingues desactualitzats, explicarem que és cada document i
per a que serveix, i et posarem al dia de les obligacions de
l'associació.
• DISSABTE 15 de setembre de 2018 de 9 a 14h - DISTRICTE
NORD: local Associació de veïns PRIMER MOLÍ, Plaça del Primer
Molí, s/n. 24 places
• DISSABTE 20 d'octubre de 2018 de 10 a 13h - DISTRICTE OEST:
Centre URBAN, Quadra Salera s/n. 24 places

- Curs-taller “Obtenció de certificats digitals, tramitació
de documents i presentació telemàtica”
A partir del mes d’octubre de 2018, totes les persones jurídiques estaran obligades per llei a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics per a
realitzar qualsevol tràmit de procediment administratiu.
Aquest curs ofereix de manera pràctica les claus bàsiques per
obtindre els Certificats Digitals que permetran a les entitats
relacionar-se i fer tràmits amb els ajuntaments i altres administracions.
• DISSABTE 10 de novembre de 2018 de 10 a 13h - DISTRICTE
SUD: Seu de l'Associació veïnal L’ADUANA, carrer Torrechiva
nº4. 24 places

- Curs-taller “Obligacions fiscals i comptables per a
entitats sense ànim de lucre”
Les associacions som les primeres que hem de complir
escrupulosament amb la hisenda pública. Ser associació sense
ànim de lucre no significa no tindre obligacions fiscals. Afecta
per igual a les AMPES, les colles, les culturals, les esportives,
les juvenils, les de voluntariat,... Coneixereu les obligacions
fiscals i comptables a les que estem sotmeses les entitats no
lucratives.
• DISSABTE 22 de setembre de 2018 de 9 a 14h - DISTRICTE
GRAU: Centre Cultural LA MARINA, C/ Marina Española, 19.
24 places
• DISSABTE 17 de novembre de 2018 de 9 a 14h - DISTRICTE
CENTRE: local Associació de veïns RAVAL TRINITAT, carrer Sant
Francesc nº95. 24 places

cursos setembre octubre novembre desembre

• DISSABTE 1 de desembre de 2018 de 9 a 14h - DISTRICTE
GRAU: Centre Cultural LA MARINA, C/ Marina Española, 19.
24 places

INSCRIPCIONS
La inscripció a les activitats és online:
www.participa.castello.es a la secció Escola de
Participació
Preguntes i suport a la inscripció:
participaciociutadana@castello.es - 964232730

