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La gestió de les  
associacions:  
aspectes jurídics,  
comptables, fiscals  
i laborals

TÍTOL

TEMÀTICA

UBICACIONS

Experts ponents seleccionats per la Universitat de València exposaran les prin-
cipals obligacions legals que afecten a la gestió de les associacions, tant des 
del punt de vista jurídic com dels tràmits relatius a comptabilitat, fiscalitat i obli-
gacions laborals.

Sala d’Actes de la 
Mancomunidad de la 
Hoya de Buñol-Chiva 
(Ps. Peset Aleixandre 
s/n)

24 de setembre

De 17 a 20h.

Casa de la Cultura  
(Avda del Carmen,  
junt al Llar  
del Jubilat)

16 d’octubre

De 17 a 20h.

Mancomunitat  
Camp de Túria  
(C/Pla de  
l’Arc s/n)

18 de novembre

De 17 a 20h.

YÁTOVA NAVARRÉS LLÍRIA
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Com  
emprendre  
com empresari/a  
autònom/a

TÍTOL

TEMÀTICA UBICACIONS
Els ponents seleccionats 
per la Universitat de Valèn-
cia tractaran aspectes d’in-
terès tant per a futurs em-
presaris autònoms com per 
a activitats ja operatives, 
com és el cas de la con-
fecció del Pla d’empresa, la 
gestió de les subvencions 
disponibles, o les obliga-
cions en matèria de segure-
tat social, normativa laboral 
i implicacions fiscals.

La jornada s’adreça espe-
cialment a persones em-
prenedores, empreses en 
actiu amb la forma d’em-
presari/a autònom/a, i 
personal tècnic d’entitats 
públiques i privades que 
treballen assessorant acti-
vitats emprenedores.

Salón de Plenos  
del Ayuntamiento
(Plaza  
del Ayuntamiento, 1)

29 de octubre

10 a 14.00h 

Salón de Plenos  
del Ayuntamiento  
(c/Marquesa  
de Zenete, 60)

Seu del Grup d’Acció Local 
(GAL) Caroig-Xúquer-Serra 
Grossa
Sala de Madera de la Casa 
de la Cultura
Pl. Manuel Tolsa s/n  

4 de noviembre

10 a 14.00h 

20 de noviembre

10 a 14.00h 

BENIFAIRÓ DE 
LES VALLS

AYORA

ENGUERA



L’economia del bé comú (EBC)  
aplicada a empreses i ajuntaments

TÍTOL

TEMÀTICA
La ponència, a càrrec de Joan Ramón Sanchis (Director de la Càtedra EBC de la 
Universitat de València) resumirà les principals característiques de l’Economia 
del Bé Comú, model econòmic que supera la dicotomia entre capitalisme i co-
munisme per a maximitzar el benestar de la societat.

La jornada abordarà l’aplicació del model a l’emprenedoria sostenible, així com 
a empreses ja existents i a administracions locals.

A més, comptarà amb experiències de l’Associació Valenciana de l’Economia 
del Bé Comú relatives al Balanç del Bé Comú com a ferramenta per a la soste-
nibilitat de municipis i empreses. 
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Aula gran de la 
Biblioteca Envic
(Passeig de Gregori 
Maians, 45)

1 d’octubre

De 16:45 a 20h.

OLIVA


