
CURSO: Formación en Gobernanza e principios 

de Xestión de entidades non lucrativas 

FORMACIÓN INTERNA: DESTINADA A PROFESIONAIS  E MEMBROS 

DAS XUNTAS DIRECTIVAS DAS ENTIDADES ASOCIADAS  

 

Data de realización: 27 maio, 3 de xuño e 10 de xuño  

Lugar de realización: Modalidad Online a través de ZOOM 

Horario: 16:00 a 20:00 

Número de prazas: 20 

 

Destinatarios:  

• Membros de xuntas directivas das entidades federadas. 

• Técnicos/as con responsabilidades na dirección e xestión administrativa,  económica 

e financeira dentro das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia  

 

 
Prazo de inscrición:  

Ata 21 maio de 2021. Confirmaráselle a praza por correo electrónico  

. 

 

PREME AQUÍ e INSCRÍBETE NO CURSO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaG3EDgY3sbS1OG6g0p7JwoJxl9Ye_5iV1wtYLIs-4z2ABEg/viewform


OBXECTIVO: Capacitar ás persoas con responsabilidade na xestión asociativa e técnicos para a toma 

de decisións e desenvolvemento da estructura administrativa e económico financeira da asociación. 

 

DOCENTES:  

• Javier Leis. Asesor Económico de Algalia 

• Iñigo Bandrés de Lucas. Asesor Económico de Algalia 

• Santiago Míguez. Asesor Jurídico de Algalia 

 

 

PROGRAMA 

1. A xestión económica dunha entidade non lucrativa. 

     1.1. A elaboración dos orzamentos  de ingresos e gastos da entidade non lucrativa. 

     1.2. As fontes de financiación dunha entidade non lucrativa: subvencións, donacións, cotas,  

prestacións de servizos. 

     1.3. A execución e o  seguimento do orzamento. 

     1.4. A análise anual do orzamento executado. 

     1.5. As  obligacións contables e de  rendición de contas  dunha entidade non lucrativa. 

2. Fiscalidade das entidades non lucrativas.  

    2.1. Réximes fiscais de aplicación a unha entidad non lucrativa: réxime xeral  e réxime fiscal es-

pecial da Lei de Mecenado. A Declaración de Utilidade Pública.  

   2.2. Obrigas fiscais:  

       2.2.1. O Imposto de Actividades Económicas (IAE). 

       2.2.2. O Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).  

       2.2.3. O Imposto sobre a Renda de las Persoas Físicas (IRPF).  

       2.2.4. O Impuesto sobre Sociedades (IS). 

 3. A contratación de persoal e as obrigas.  

 4. Cumprimento normativo. 

   4.1. Requisitos derivados da forma xurídica. 

   4.2. Requisitos derivados da actividade. 

   4.3. Modelos o sistemas de cumprimento normativo. 

   4.4. Recursos e ferramentas prácticas. 

 5. Transparencia. 

   5.1. Obligacións  legais: quen, que, cando e como publicar. 

   5.2. Transparencia e boas prácticas. 

PREME AQUÍ e INSCRÍBETE NO CURSO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaG3EDgY3sbS1OG6g0p7JwoJxl9Ye_5iV1wtYLIs-4z2ABEg/viewform

