BENVINGUTS A L’AULA FORMATIVA
COGAC 2021

El servei de formació del COGAC inicia aquest any amb
noves formacions

Benvolguts,
Benvolgudes,

El Servei de Formació us presenta el Pla Formatiu 2021 amb nous cursos i noves modalitats, i us
dona la benvinguda a l’espai de formació virtual COGAC que continua amb la missió de garantir una
formació de qualitat i dirigida per professionals experts.
FORMACOGAC ofereix a les gestories i als seus equips un espai de formació online amb cursos
especialitzats i adaptats a tots els àmbits professionals que hi tracten.
A causa de la situació actual, les formacions en webinar o en streaming acaparen gairebé tota la
nostra graella, en decrement de la presencial. Aquestes modalitats han afavorit, d’altra banda,
l’accés i el seguiment de formacions i sessions de manera més còmoda evitant desplaçaments.
En aquest curs acadèmic es continua aplicant l’avantatge col·legial dins la modalitat online, amb un
descompte del 50% en l’import de les inscripcions, tant al col·legiat exercent i al seu equip, com al
col·legiat no exercent.
Pròximament trobareu a la plataforma FORMACOGAC, formacogac.gestors.cat, les accions
formatives programades, on podreu reservar la vostra plaça. Us mantindrem informats a través de
l’enviament de la Newsletter setmanal.
Esperem poder complir les vostres expectatives i us animem a continuar formant-vos amb el Centre
Formatiu COGAC.
Rebeu una cordial salutació.

Jaume Llorens
Ponent de Formació
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
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A continuació es detallen totes les accions formatives del Pla Formatiu COGAC 2021 (de gener
a juliol). Estan classificades per àrees temàtiques, amb les dates aproximades i amb la seva
durada.
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 ponents.
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Àrea Fiscal, Tributaria, Financera i d’Empresa
F

Declaracions informatives AEAT
11 gener 2021, 2 hores lectives, de 12 h a 14 h. Webinar

F

Curs elaboració pràctica dels comptes anuals de PIMES
Febrer 2021, 4 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

F

Cicle GESTALENT d'actualitat fiscal: Jornada Reptes de la nova fiscalitat
Febrer 2021. Webinar

F

Jornada Frau Fiscal
Febrer 2021. Webinar

F

Curs pràctic IRPF
2, 9, 16 i 23 de febrer 2021, 16 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webina

F

Curs pràctic Impost 720
17 i 24 de febrer 2021, 8 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

F

Curs pràctic i Societats
9, 16, 23 i 30 de març 2021, 16 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

F

Curs pràctic d’IVA
11 i 18 de març 2021, 8 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

F

Jornada IRPF i impost de patrimoni. Exercici 2020
8 o 13 d'abril de 2021, 4 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

F

La planificació successòria: una qüestió hereditària
27 d'abril de 2021. A determinar. Webinar

F

Jornada Impost Societats
22 de juny o 1 de juliol de 2021, 4 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

F

Curs pràctic com afrontar una inspecció fiscal: Tècniques
9 de novembre 2021, 4 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

F

Jornada fiscalitat de la crisi matrimonial: dubtes, aspectes controvertits i tributació
16 de novembre 2021, 4 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

F

Curs protocol familiar, finalitat i contingut
23 de novembre 2021, 4 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

F

Jornada Tancament Comptable i Fiscal i impost societats 2021
10 de desembre de 2021, 4 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar
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Altres formacions fiscals que s’impartiran
durant l’any acadèmic
F
F
F
F
F

Jornada pràctica hipoteques i clàusules terra
Jornada les operacions immobiliàries; IVA i ITP, inversió subjecte passiu, etc.
Curs pràctic Impost IRPF de les persones físiques i Impost IRPF dels no residents
Curs la Responsabilitat de l'assessor fiscal: ciberseguretat
Sessió informativa nova Llei CO2
Dates a determinar

Àrea Comptable
C

Curs pràctic de comptabilitat financera bàsica
4, 11, 18 i 25 de febrer 2021, 16 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

C

Curs pràctic Els arrendaments i operacions annexes; Les Edificacions i les Inversions
Immobiliàries; Les operacions societàries més habituals en les pimes (augments, reducció
de capital, distribució de resultats, aportacions dels socis, etc.); Repàs dels últims
pronunciaments del ICAC i una altra normativa comptable d'interès.
A determinar. 10 hores lectives, de 9.30 h a 14,30 h. Webinar

C

S’incorporaran accions formatives organitzades per l’ACCID. A determinar. Gravació

Àrea Laboral i de la Seguretat Social
L

Estrangeria: normativa, procediments i serveis telemàtics relacionats amb la COVID-19
15 i 22 de febrer de 2021, 6 hores lectives, de 10 h a 13 h. Webinar

L

Taller pràctic autònoms
19 de febrer de 2021, 3 hores lectives, de 10 h a 13 h. Webinar

L

Curs VII Seguretat Social
10, 17 i 24 de març de 2021, 6 hores lectives, de 10 h a 12 h. Webinar

L

Cicle Gestalent d'actualitat laboral
25 de març de 2021. Webinar

L

Taller pràctic Seguretat Social
15 d'abril de 2021, 3 hores lectives. De 10 h a 13 h. Webinar
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Altres formacions laborals que s’impartiran
durant l’any acadèmic
L
L
L
L

Curs inicial d'estrangeria
Monogràfic estrangeria I. Modular de Estrangers i antecedents penals

L
L

Flash Seguretat Social

L
L

Jornada règim Especial de Treballadors Autònoms – Regulació i novetats

Monogràfic estrangeria II
Curs pràctic d'estrangeria: actualització de coneixements de tramitació i gestió de sol·licituds
d'autorització de residència
Píndoles informatives. La temàtica anirà en funció de les darreres novetats sobre la situació
actual
Jornada subscripció de convenis Especials amb la Seguretat Social – Regulació i novetats
SEEH, SEA i SETA – Regulació i novetats
Dates a determinar

Àrea Mercantil
M La crisi econòmica provocada pel Covid i la responsabilitat dels administradors i directius de
les empreses com aprofitar la normativa especial reguladora d'aquesta.
Març 2021

M Aspectes rellevants en matèria societària en temps del covid-19. Funcionament dels òrgans
societaris

M Drets del soci: informació, vot, impugnació i separació. Evolució de l’ aplicació de la reforma
societària

M Pactes parasocials: ampliació de capital, restitució d’ aportacions, transmissió de
participacions o accions, prestacions accessòries

M Liquidació societària versus liquidació concursal. Diferències
M Modificacions substancials de l’estructura del capital: fusió, escissió, “operació acordió”
M Administradors socials: la retribució i la responsabilitats per deutes. Últims pronunciaments
judicials i registrals

M L’ empresa familiar. Convivència del protocol familiar amb la llei de societats de capital
M Societats professionals. Evolució. Funcionament i qüestions a tenir en compte
Dates a determinar
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Àrea Penal
P Compliance Penal i Riscos penals als quals estan exposades les gestories administratives
Dates a determinar

Àrea de Trànsit i Transports
t

Curs Trànsit: vehicles, conductor, ITV i fiscalitat dels vehicles, ROMA i noves funcionalitats
Plataforma A9.
A determinar. 20 hores lectives, de 16 h a 19 h. Webinar

t

Cicle de formacions deontològiques i tècniques de trànsit.
A determinar. 3 hores lectives, de 15.30 h a 18.30 h. Webinar

t

Curs Transports.
Dates a determinar. 9 hores lectives, de 15 h a 18 h. Webinar

Àrea TIC
T

Formacions pràctiques sobre la Plataforma A9:
- Plataforma A9: Trànsit
- Plataforma A9: Firma
- Plataforma A9: Escriptures
- Plataforma A9: ARA
- Plataforma A9: Multiplica
- Plataforma A9: Comunica
- Plataforma A9: Laboral
Dates a determinar
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Àrea Transversal
V

Formació sobre discapacitat: aspectes fiscals i laborals
Dates a determinar

V

Curs successions i donacions: àmbits fiscal i civil
21, 28 de setembre i 5 i 19 d'octubre de 2021, 16 hores lectives, de 10 h a 14 h. Webinar

RAME SIONAL
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PROGRAMES D’ESPECIALITZACIÓ

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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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

Informació general
Rebreu setmanalment a través de les News de formació 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 el 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, es sol·licita que es notifiqui 72 hores
laborables abans 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. Als 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
Els col·legiats exercents i el seu equip (empleats, familiars i col·laboradors) i els col·legiats no
exercents, gaudiran d’un 50% de descompte en el preu general de l’acció formativa.
A més, podran beneficiar-se d’un nou avantatge col·legial: un 50% més de descompte a les
modalitats: videoconferència, streaming i gravació (respecte el preu de les presencials).
Les persones alienes a gestories administratives no podran gaudir d’aquest avantatge.
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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. Un cop formalitzin la inscripció a través de la plataforma Formacogac, hauran d’adjuntar el
comprovant de pagament.
Certificat
Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es
podran descarregar a la plataforma Formacogac.

El Pla Formatiu COGAC 2021, 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!
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Patrocinadors

Universitats

Associacions

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