
 

  

FORMACIÓ PER PERSONES EMPRENEDORES   

 

COSTOS, MARGES I BENEFICIS. PER QUÈ NO ÉS EL MATEIX 

FACTURAR QUE GUANYAR DINERS? 

 
 
Dates: 7 i 14 de maig de 2018 

Horari: de 9:00 a 13:30 

Lloc: IG-Nova Tecnoespai – Avinguda Barcelona, 105 d’Igualada 

Perfil dels participants: Adreçat principalment a persones emprenedores que ja tenen una idea 

de negoci o que estan començant la seva activitat i responsables d’empreses de recent creació 

que vulguin consolidar els seus coneixements. 

Continguts: El taller permetrà consolidar els coneixements bàsics a nivell comercial, comptable i 

fiscal que s’han de tenir per emprendre una activitat empresarial amb èxit. 

- Aprendre a calcular correctament els nostres costos per poder establir un preu de venda que 

ens permeti tirar endavant la nostra activitat amb beneficis i també fer un seguiment 

d’aquesta activitat (indicadors financers) veient per on guanyem o perdem diners. 

o Part comercial: 

 Els costos 

 Càlcul de marges 

 El benefici net 

o Part comptable: els “llibres” per autònoms i per a pimes: 

 Els “llibres” dels autònoms 

 El diari i el major: com fer un balanç 

 El compte de resultats: guanyem diners? 

 El punt mort 

 La tresoreria 

 Exercici pràctic 

 

- Conèixer  les obligacions fiscals i com incideixen en els nostres beneficis, aprendre a utilitzar 

les eines informàtiques que ens permetin controlar els nostres ingressos i despeses i, 

finalment, que els participants puguin consolidar, a través d’un joc interactiu, els 

coneixements bàsics sobre conceptes empresarials. 

 

 



 

  

 

o Part fiscal: els impostos 

 IVA 

 IRPF 

 Impost de Societats 

o Eines informàtiques de gestió empresarial: facturació i comptabilitat: exercicis 

pràctics 

o Joc interactiu per consolidar els coneixements anteriors: L’Oca Emprenedora 

 

Expert:  Agueda Capafons de l’empresa Sconsultors Vallès Exportació, SL (NEMHI) i experta en 

l’àmbit econòmic-financer.  

Places: 15 

Inscripcions: Les persones interessades en assistir al curs hauran de complimentar el formulari 
següent: https://goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1 
 
Preu: Gratuït. Places limitades. 

 

https://goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1

