
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (ON LINE) 
Fem  EMPRENEDORIA   

Costos, marges i beneficis. Per què no és el 
mateix facturar que guanyar diners 

 
Objectius  

A través d’un joc interactiu, consolidar els coneixements bàsics a nivell comercial, comptable i fiscal que s’han 
de tenir per emprendre una activitat empresarial amb èxit. 

 

Adreçat a 

 Persones emprenedores que ja tenen una idea de negoci o emprenedors que estan començant la seva 
activitat 

 Empreses, autònoms i professionals de qualsevol sector i tipus d’organització. 
 

Continguts 

Sessió 1 i 2: Objectiu 
 

1. 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. 
 

               · Continguts:Part Comercial: 
 Els costos. 
 Càlcul de marges 
 El benefici net. 

 
Part Comptable: els “llibres” per autònoms i per pimes: 

 Els “llibres” dels autònoms. 
 El diari i el major: com fer un balanç. 
 El punt mort. 
 La tresoreria. 
 Exercici pràctic: fer un business pla financer. 

 
Sessió 3 i 4: Objectiu: 

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

 
 
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

· Continguts: 
 Part Fiscal: els impostos: 

 IVA 
 IRPF. 
 Impost de Societats. 
 Eines informàtiques de gestió empresarial: facturació i comptabilitat: exercicis pràctics. 
 Joc interactiu per consolidar els coneixements anteriors: L’Oca Emprenedora. 

 

Acció formativa impartida per 

Agueda  Capafons  Alegret  formadora i consultora de Sconsultors Vallès Exportació, SL 

Calendari  

Dies 2, 4, 9 i 11 de novembre  de 2020, de 9.30  a 11.30h  (8 hores) 
La sessió es farà on line amb una plataforma de videoconferència. 
 
Més informació  

Tel.   93 817 11 69          
Mail  promocioeconomica@vilafranca.cat 
Web  https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 

 
     @promecovila 
 
 
A tenir en compte: 

 Aquesta activitat formativa està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Diputació de Barcelona. 

 Les persones inscrites rebran el dia abans per mail  l’enllaç a la plataforma de videoconferència 
per poder participar en l’acció. 

 Les persones interessades que no puguin assistir hauran d’enviar un mail avisant de la 
impossibilitat de participar. 
 

Vols rebre informació via whatsapp ( 683 511 245 )de les activitats que realitza el Servei 

de promoció econòmica al llarg de l’any?  
 

SÍ         mòbil  

NO   
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