BENVINGUTS A L’AULA
FORMATIVA COGAC
2019-2020
Benvolguts,
Benvolgudes,
El Servei de Formació us dona la benvinguda a l’aula formativa COGAC que te l’objectiu de
garantir una formació de qualitat, actualitzada i adaptada a les necessitats dels despatxos.
Des del Centre Formatiu COGAC es continua treballant amb el Pla Formatiu i la plataforma
FORMACOGAC per oferir a les gestories la millor formació especialitzada, a càrrec de
professionals experts i afavorir el desenvolupament professional.
Gràcies a les politiques econòmiques del Col·legi, en aquest curs acadèmic s’ha incorporat un
nou avantatge col·legial dins la modalitat en videoconferència, streaming i gravació de les
sessions, amb un descompte del 30% en l’import de les inscripcions tant al col·legiat exercent i
al seu equip, com al col·legiat no exercent.
Properament, a la plataforma FORMACOGAC tindreu disponibles les accions formatives
programades per a l’últim trimestre de l’any on podreu reservar la vostra plaça.
Esperem poder complir les vostres expectatives. Rebeu una cordial salutació.

Jaume Llorens
Ponent de Formació
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

APUNTEU-VOS ALS CURSOS QUE HEM PROGRAMAT PER
A VOSALTRES I EL VOSTRE EQUIP

Es relacionen totes les accions formatives del Pla Formatiu COGAC 2019-2020 (de setembre a juliol). Estan
classificades
per àreesitemàtiques,
amb les dates aproximades i amb la seva durada.
Planificació
Programació
A banda d’aquestes sessions es programaran conferències i jornades per donar resposta als canvis normatius que es
produeixin durant aquest període. Aquesta planificació es pot veure modificada per la disponibilitat dels professors
les classes.
Les Seus de Lleida i Girona podran concertar-se a través de l’equip de videoconferència amb les accions formatives
impartides a Barcelona i aquesta també es connectarà amb les accions formatives impartides a Lleida i Girona.

Àrea Fiscal, Tributaria, Financera i d’Empresa Seu Barcelona

VI Edició Curs pràctic IVA: qüestions pràctiques

VI Curs pràctic I Societats : qüestions pràctiques

26 de setembre i 3 d'octubre 2019

3, 10, 17 i 24 de març 2020

8 hores lectives, de 10 h a 14 h
Jornada les operacions immobiliàries; IVA i ITP
30 d'octubre de 2019
4 hores lectives, de 10 h a 14 h

Jornada Renda i Patrimoni. Exercici 2019
2 d'abril de 2020
4 hores lectives, de 10 h a 14 h
Jornada Impost Societats. Exercici 2019

Curs pràctic com afrontar una inspecció fiscal: Tècniques

2 de juliol de 2020

6 de novembre de 2019

4 hores lectives, de10 h a 14 h

4 hores lectives, de 10 h a 14 h
Curs pràctic Impost 720 nivell bàsic

NOVES ACCIONS FORMATIVES:

13 i 20 de novembre de 2019
8 hores lectives, de 10 h a 14 h

*Cicle Gestalent d'actualitat fiscal

Jornada entrada i registre domiciliari per a la inspecció de
tributs

*Jornada aspectes tributaris associats a la tinença i

27 de novembre de 2019
4 hores lectives, de 10 h a 14 h
Jornada Tancament Comptable i Fiscal i impost societats 2019
12 desembre de 2019

transmissió de les participacions de l’empresa familiars
*Curs elaboració pràctica dels comptes anuals de PIMES
*Curs la Responsabilitat de l'assessor fiscal
*Curs fiscalitat de la crisi matrimonial: dubtes i aspectes
controvertits

4 hores, de 10 h a 14 h

*Curs protocol familiar, finalitat i contingut

Jornada AEAT: novetats a les declaracions informatives

*Jornada la fiscalitat de les retribucions en espècie com

14 de gener de 2019

una eina per millorar la renda líquida dels treballadors

2 hores, de 9.30 h a 11.30 h
VI Edició Curs pràctic IRPF: qüestions pràctiques
4, 11, 18 i 25 de febrer 2020
16 hores, de 10 h a 14 h
16 hores lectives, de 10 h a 14 h
Curs pràctic sobre l’impost d’Activitats Econòmiques i estudi de
la situació actual de la Plusvàlua
6, 13 , 20 i 27 de febrer de 2020
12 hores lectives, de 10 h a 14 h
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Àrea Fiscal, Tributaria, Financera i d’Empresa
Delegació Girona

Jornada les operacions immobiliàries: IVA
Setembre de 2019
Jornada nou impost actius no productius
Octubre de 2019
Jornada Impost successions i donacions
Novembre de 2019
Jornada novetats IVA
Novembre de 2019
Jornada Tancament Comptable Fiscal Renda i Societat
Desembre de 2019

Àrea Fiscal, Tributaria, Financera i d ’Empresa
Delegació Lleida

Jornada Novetats Declaracions Informatives
Gener de 2020
Curs novetats IRPF i Patrimoni 2019
Abril 2020
Jornada novetats IVA i ITP
Novembre de 2019
Col·loqui obert IRPF
Abril 2020
Sessió informativa de novetats fiscals
A determinar

Jornada Mòduls: estimació directa
Desembre 2019
Curs pràctic dipòsit digital i llibre comptables -registre
mercantil
Març 2020
Jornada Renda i Patrimoni
Abril 2020
Jornada comptes anuals PIMES
Maig 2020
Jornada tancament comptable i Impost Societats.
Exercici 2019
Juny de 2019
Jornada IVA Intracomunitari
A determinar
Jornada declaracions informatives
A determinar
Jornada Recaptació: apremis i recàrrecs
A determinar
Jornada Model 720
A determinar
Curs pràctic com afrontar una Inspecció fiscal: Tècniques
A determinar
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Àrea Comptable Seu Barcelona

Conferència anàlisis comptable i problemàtica del

Conferència la roda del creixement empresarial

tancament comptes anuals

19 de març de 2020

2 d’octubre de 2019

1.5 hores lectives, de 16 h a 17,30h

2 hores lectives, de 16 h a 18 h

Jornada com valorar empreses de la nova economia: start-

IV Edició Curs pràctic de comptabilitat financera bàsica

ups, biotecnològiques, APP…

7, 14, 21 i 28 de novembre de 2019

A determinar

16 hores lectives, de 10 h a 14 h

2 hores lectives, de 16 h a 18 h

Curs pràctic: Els arrendaments i operacions annexes, les
edificacions i les inversions immobiliàries, les operacions
societàries més habituals a les PIMES
5, 12 i 19 de febrer de 2020
12 hores lectives, de 10 h a 14 h

Àrea Comptable Seu Lleida

Curs pràctic de comptabilitat financera bàsica
Març 2020

La
formació
ajuda
a
l’assessorament integral dels teus
clients

Àrea Màrqueting Seu Barcelona

Jornada Màrqueting digital per assessories i despatxos
professionals: estratègia, canals de comunicació social
selling i generació de demanda
14 de maig de 2020
De 16 h a 18 h
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Àrea Laboral i de la Seguretat Social Seu Barcelona

Jornada pràctica sobre les prestacions de l'INSS

Taller com afrontar una inspecció de treball. Tècniques

8 d'octubre de 2019

26 de març de 2020

3 hores lectives, de 10 h a 13 h

3 hores lectives, de 10 a 13 h

Curs pràctic sobre l'enquadrament a la Seguretat Social dels

Curs pràctic com elaborar el pla d'igualtat a les empreses

socis, administradors, familiars, professionals i altres

27 de març de 2020

situacions especials. Anàlisi del Règims General i RETA

3 hores lectives, de 10 h a 13 h

11 d'octubre de 2019
4 hores lectives, de 10 h a 14 h

Curs pràctic d'estrangeria: actualització de coneixements de

Jornada d'administració electrònica i novetats de: INSS;
TGSS i SEPE

tramitació i gestió de sol·licituds d'autorització de residència

22 d'octubre de 2019
4 hores lectives, de 10 h a 14 h
8a edició Curs bàsic de Seguretat Social
5, 12 i 19 de febrer de 2020
6 hores lectives, de 16 a 18 h
Curs pràctic sobre les modalitats de jubilació. Últims criteris
administratius i judicials
5 de març de 2020
4 hores lectives, de 10 h a 14 h

5, 12 19 i 26 de maig de 2020
14 hores lectives, De 10 h a 14 h
Curs pràctic sobre la comptabilitat entre la pensió i el treball
21 de maig de 2020
3 hores lectives, de 10 a 13 h
Curs pràctic sobre el temps de treball. Jornada laboral, hores
extraordinàries i complementàries. Obligacions
documentals
28 de maig de 2020
4 hores lectives, de 10 a 14 h

Curs pràctic sobre la responsabilitat dels administradors en
els deutes de la Seguretat Social
20 de març de 2020
4 hores lectives, de 10 h a 14 h

Monogràfic estrangeria: comunitaris
A determinar
Monogràfic estrangeria: estudiants i pràctiques
A determinar
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Jornada inovetats
normatives
Seguretat Social
Àrea Laboral
de Seguretat
Social:

Àrea Laboral i de Seguretat Social:

Delegació Girona

Delegació Lleida

Jornada novetats normatives Seguretat Social

Jornada novetats normatives Seguretat Social

Setembre de 2020

Setembre de 2020

Jornada nous criteris i actualitzacions de la Inspecció de

7a edició Curs bàsic de Seguretat Social

Treball

Març de 2020

Octubre de 2020

Curs conceptes bàsics i iniciació en la confecció de

Jornada modalitats de contractació

nòmines

Novembre de 2019

Abril de 2020

Jornada modalitats de jubilació
Novembre de 2019
Jornada sobre l’enquadrament
Desembre de 2019
Jornada nacionalitats
Febrer de 2020
Jornada actualització normativa SS. Comptabilitat entre la
pensió i el treball
Març de 2020
Taller com afrontar una inspecció de treball. Tècniques
A determinar

NOVES ACCIONS FORMATIVES:
*Jornada criteris en la resolució de sol·licituds de modificacions d`autoritzacions, quan es passa de compte aliena a
pròpia, de circumstàncies excepcionals a compte propia o aliena
*Cicle Gestalent d’actualitat laboral
*Jornada règim Especial de Treballadors Autònoms – Regulació i novetats
*Jornada subscripció de convenis Especials amb la Seguretat Social – Regulació i novetats SEEH, SEA y SEA
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Àrea de Trànsit i Transports
Seu Barcelona amb connexió a través de videoconferència amb amb les Delegacions de Lleida i Girona
VI Edició Curs trànsit: vehicles, conductor, ITV , fiscalitat
dels vehicles i ROMA
7, 14, 21 i 28 d'octubre, 4 i 11 de novembre de 2019
15 hores lectives, de 15.30 h a 18.30 h

Cicle de formacions deontològiques i tècniques de trànsit
7 de novembre de 2019
3 hores lectives, de 15 h a 18 h

VI Edició Curs transports
11, 18 i 25 novembre 2019
9 hores lectives, de 15.30 h a 18.30 h

Àrea TIC: Plataforma A9

A9 Trànsit: Transferències, justificants professionals,
informes DGT i baixes
A9 Trànsit: Matricules, distintius ambientals, canvis de
domicili, duplicat permís de circulació i altres tràmits

A9 ARA: Emissió de certificats digitals
A9 Comunica: enviament de SMS
notificacions electròniques

certificats

i

A9 Multiplica: Facturació i gestió de processos interns.
Integrat amb A9 Trànsit

A9 Trànsit: Tramitació d'impostos telemàtics
A9 Escriptures: Presentació i pagament telemàtic del
model 600 a la ATC i inscripció telemàtica al registre de
la propietat

Àrea Penal Seu Barcelona

Compliance Penal i Riscos penals als quals estan exposades
les gestories administratives
A determinar
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Àrea Transversal Seu Barcelona

Àrea Transversal Delegació Lleida

Curs successions i donacions: àmbits fiscal i civil

Curs successions i donacions: àmbits fiscal i civil

5, 12 , 19 i 26 de novembre 2019
12 hores lectives, de 10 h a 14 h

A determinar

Àrea Agricultura Delegació Lleida

Sessió informativa novetats DUN
Febrer o Març 2020

Àrea Mercantil Seu Barcelona

Curs pràctic de novetats en el Dret Societari
4 de Març 2020
4 hores lectives, de 10 a 14 h
Taller pràctic dipòsit digital de comptes anuals i llibres
comptables en el registre mercantil. Casuístiques
especials
18 de Març 2020
4 hores lectives, de 10 a 14 h
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PROGRAMES D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL

MÀSTERS EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Especialització, actualització i reciclatge com a garantia de qualitat en la vostra professió!
Aquests estudis s'han creat especialment per a la pràctica professional . L'ISGAC organitza, juntament amb tres
universitats catalanes, la realització dels màsters que us detallem a continuació:

Màster Universitari en Gestió Administrativa

• Modalitat semipresencial, una sessió setmanal
• Dirigit a professionals en actiu
• Dóna accés directe a la professió de gestor administratiu
• Metodologia eminentment pràctica
• Impartit per un equip docent format per professionals en actiu i experts del sector
• Compta amb un programa de beques i ajuts, a més d'avantatges en el seu finançament

Màster Universitari de Gestoria Administrativa

•

Modalitat presencial, sessions diàries, quatre sessions setmanals

•

Dirigit per a professionals que disposen de més amplitud d'horaris

•

Dóna accés directe a la professió de gestor administratiu

•

Metodologia eminentment pràctica

•

Impartit per un equip docent format per professionals en actiu i experts del sector
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PROGRAMES D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL

Màster Universitari en Gestoria Administrativa

•

Modalitat semipresencial, una sessió setmanal

•

Dirigit a professionals en actiu

•

Dóna accés directe a la professió de gestor administratiu

•

Metodologia eminentment pràctica

•

Impartit per un equip docent format per professionals en actiu i experts del sector
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Quadre docent
A continuació us relacionem part del quadre docent que imparteixen les accions formatives:
Dr. Jordi Altayó, doctor en Economia Financera i Comptabilitat, gestor administratiu, advocat , economista i i
ponent de la Comissió Econòmica Financera i Tributària del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Dr. Luis Manuel Alonso, Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona i assessor de la
Comissió Econòmica Financera i Tributària del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Sr. Jordi Beltrán, economista i soci director de Bertran Ribera Assessors SLP
Sr. Antonio Benavides, Inspector de Treball i Seguretat Social
Dr. José Manuel Calavia, advocat i catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
Dra. Silvia Cano, doctora en Dret i gerent de l’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Sra. Maria Teresa García, sub cap de la Prefectura de Trànsit de Barcelona
Sr. Jonathan Gil, soci director del Departament Laboral de Rousaud Costas Duran, SLP
Sr. Olga Gómez, cap de la Secció de Transport de Mercaderies del Servei Territorial
Sr. José Manuel Lizanda, cap de l’equip regional d’inspecció de l'AEAT
Sr. Carlos Martín, cap de Negociat d'Informació de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona
Sr. Jaume Saura, cap de la Dependència Regional d'Informàtica de l'AEAT en Catalunya
Sr. Jorge Sarró, soci i responsable de l’Àrea de Dret Fiscal de Rousaud Costas Duran, SLP
Sr. Víctor Santa- Bárbara, director provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal

formacogac.gestors.cat
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Informació general

Rebreu a través de les News de formació setmanalment les informacions concretes de cada formació amb una
anticipació mínima de dues setmanes abans del seu inici. Igualment podreu accedir en tot moment a la informació a
través de la plataforma Formacogac on podreu trobar tot el calendari programat.
Inscripció
El nombre de places és limitat, per la qual cosa recomanem formalitzar la inscripció al més aviat possible a través de
la plataforma Formacogac, formacogac@gestors.cat. Un cop feta la inscripció es rebrà un correu electrònic de
confirmació.
Els preus d’inscripció cobreixen l’assistència, la connexió i la publicació de material a la plataforma de FORMACOGAC.
Anul·lació d’inscripcions
En cas d’haver de cancel·lar la inscripció a una acció formativa, us sol·licitem que ho notifiqueu amb 72 hores
laborables de l’inici de l’acció formativa a través del correu electrònic formacogac@gestors.cat.
Si no es comunica en aquest termini es facturarà la totalitat de l’acció formativa. Els assistents que tenen el 50% de
descompte i no notifiquin la seva anul·lació amb el temps esmentat, se’ls facturarà la totalitat de l’acció formativa.

Avantatge col·legial
Nou avantatge col·legial: 30% de descompte en les modalitats: videoconferència, streaming i gravació
Els col·legiats exercents, empleats, familiars i col·laboradors i col·legiats no exercents tindran un 50% de descompte
respecte al preu de l’acció formativa.
Persones alienes a gestories administratives no podran gaudir d’aquest avantatge.
Forma de pagament
La forma de pagament dels col·legiats exercents, empleats, familiars i col·laboradors i col·legiats no exercents és
mitjançant el rebut domiciliat.
La forma de pagament de les persones alienes a gestories administratives és mitjançant transferència bancària que
cal sol·licitar al Centre Formatiu Cogac. Termini màxim de pagament 1 setmana laborable abans de l’inici de l’acció
formativa.
Certificat
Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar
a la plataforma Formacogac.
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Patrocinadors

Universitats

Associacions

El Pla Formatiu COGAC 2019-2020, pensat per fer un reciclatge en les diverses àrees de la Gestoria Administrativa,
assessora d’empreses i gestió amb les administracions.

Formació, especialització, aprofiteu l’oportunitat !!

Reserveu la vostra plaça a les accions formatives que més s’adaptin a les necessitats del vostre despatx

Col·legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona, 6, 6a planta
08010 Barcelona
formacogac.gestors.cat
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