Formació
Escoles Agràries

Recursos per a la gestió empresarial.
Modalitat presencial
Gandesa, del 18 al 26 de març de 2020

Presentació i objectius
Aquest curs pretén donar a conèixer temes importants per a qualsevol empresari i altres d'actualitat que
envolten l'esdevenir diari d'una empresa.
Els continguts d'aquest curs poden ser d'utilitat per qualsevol persona que vulgui conèixer l'entorn de
l'empresa agrària, ja siguin estudiants d'agricultura i ciències afins o professionals establerts en el sector
agrari que vulguin actualitzar els seus coneixements.
En finalitzar el curs, es pretén que l’alumnat pugui:
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer els diferents tipus d'assegurances i les diferents modalitats de contractació.
Identificar les característiques bàsiques d'un contracte d'arrendament rústic, d’un contracte de parceria i
dels drets d'adquisició preferent d'una finca.
Conèixer el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social, especialment el sistema especial de
treballadors agraris per compte d'altri i el sistema especial de treballadors agraris per compte propi.
Tenir una idea detallada de les principals obligacions fiscals de l'empresa agrària, especialment de
l'impost de societats, l'IRPF i l'IVA.
Conèixer el fenomen successori en conjunt, els mecanismes d'organització de les titularitats i les fases
d'adquisició de l'herència.
Conèixer com s'estructuren els pagaments directes a les explotacions agràries i les ajudes per promoure
una activitat agrària respectuosa amb el medi ambient o per incentivar inversions per fomentar la viabilitat
de les explotacions.
Valorar l'associacionisme com un element clau en la consolidació d‘una empresa competitiva.

Professorat
Gabriel Sedó; Francina Diego; Jordi Solé; Àngels Moliné

Realització

Inscripcions

Lloc: EA de Gandesa

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Gandesa o a
través d’aquí

Calendari: dilluns a divendres,
del 18 de març al 26 de març
de 2020
Horari: 17:30 a 20:30 h
Durada del curs: 21 h

Coordinadora:
Àngels Moliné Borrell, telèfon 977 42 01 64
a/e: amoline@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Hi col·labora
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa

SESSIÓ 1, dm. 18 de març
LA SEGURETAT SOCIAL. Professora: Francina Diego.
SESSIÓ 2, dj. 19 de març
ELS CONTRACTES DE CONREU I ELS AJUTS A L’EXPLOTACIÓ AGRÀRIA.
Professor: Àngels Moliné Borrell.
SESSIÓ 3, dv. 20 de març
LES SUCCESSIONS A L’EXPLOTACIÓ AGRÀRIA. Professor: Gabriel Sedó.
SESSIÓ 4, dl. 23 de març
LA FISCALITAT AGRÀRIA. Professor: Jordi Solé.
SESSIÓ 5, dt. 24 de març
LES SUCCESSIONS A L’EXPLOTACIÓ AGRÀRIA. Professor: Gabriel Sedó.
SESSIÓ 6, dm. 25 de març
L’ASSOCIACIONISME I LES FORMES SOCIETÀRIES. Professor: Jordi Solé.
SESSIÓ 7, dj. 26 de març
LES ASSEGURANCES AGRÀRIES. Professora: Gabriel Sedó.
.
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