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NOVETATS FISCALS PEL 2023 

 

Per tancar l’any, i seguint la tradició, el dia 

16 de desembre tindrà lloc el seminari 

sobre “Novetats fiscals pel 2023 i 

tancament comptable fiscal de l’exercici 

actual.  

L’objectiu de la sessió, de 4.5 hores de 

durada, serà el tractament dels principals 

aspectes a tenir en compte en el 

tancament de l’impost sobre societats de 

l’any 2022 i les novetats en l’IS, l’IRPF, i 

l’IVA pel 2023. 

La formació anirà a càrrec de Miquel Márquez Obrador, llicenciat en ADE i Dret i màster en 

assessoria fiscal. Soci fundador de Planning Assessors Fiscals, SLP. 

La sessió es farà a la seu de la FES (edifici Can Monsà – C/Joan Pere Fontanella, 3 d’Olot), de 

9 a 13.30h. Per a més informació i inscripcions podeu consultar la pàgina web, escriure  a 

fes@olot.cat o trucar al 972 26 21 28. 

 

LA GEODIVERSITAT DE LA VALL DE RIU – sortida de camp  

 

El proper 19 de desembre tindrà lloc la 

formació “La geologia de la vall de Riu. 

Una zona d’alt interès per la seva 

geodiversitat i patrimoni geològic”. 

L’objectiu de la sortida de camp és 

conèixer la geodiversitat de la vall de Riu 

on hi afloren cingleres, engorjats i 

surgències generades per la carstificació 

de les roques calcàries. Dolomies, 

esquistos i granits del paleozoic  i 

interessants mineralitzacions explotades 

des de principis del neolític.  
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La sessió serà de les 9 a les 16h i està dirigida a totes aquelles persones que estan 

acreditades amb el curs de Bon Coneixedor de la Garrotxa. El formador serà en Llorenç 

Planagumà, geòleg i director de Tosca, serveis ambientals, d’educació i turisme. 

Aquesta formació està emmarcada dins l’estratègia de la Carta Europea de Turisme 

Sostenible, on cada any es programen formacions permanents dirigides al sector turístic.  

Per a més informació i inscripcions podeu consultar la pàgina web, escriure  a fes@olot.cat 

o trucar al 972 26 21 28. 

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PEL 2023  

 

La FES, conjuntament amb l’Institut 

Garrotxa, han obtingut una ajuda del 

Consorci per a la Formació Contínua de 

Catalunya (Conforcat) per a realitzar 

formació sectorial subvencionada per a 

treballadors en actiu. 

Les formacions es realitzaran al llarg del 

2023 amb un total de 141 hores 

repartides en 5 cursos diferents, un de 

poda de 25 hores, un de seguretat 

alimentària de 6 hores, un de sistemes 

APPC bàsic de 10 hores, un de soldadura 

TIG de 60 hores i un de patronatge per ordinador de 40 hores.  

Per a més informació podeu consultar la pàgina web, escriure  a fes@olot.cat o trucar al 972 

26 21 28. 

 

> PARAL·LELS 

• Temps de Nadal a Olot. Tota la programació aquí.  

• Xerrada: Premis Jordi Pujiula.  Divendres 16 de desembre a les 19h a l’Espai Cràter 

> CALENDARI 

RAL·LELS 

EL PROPER GENER ET PROPOSEM... 

  

> Data per concretar 

· La Moixina, un indret per descobrir 

 

> Data per concretar 

· Accessibilitat al medi natural 

 

> Dates per concretar 

· 2a edició del curs de Conservació i Gestió del Territori del PNZVG 
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No trobes el que busques? 

Mira aquí tot el que hem programat per a tu! 

Fundació d'Estudis Superiors d'Olot 
C/ Joan Pere Fontanella, 3 - 17800 Olot 

T 972 26 21 28 - fes@olot.cat  
https://linktr.ee/fesolot 
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