
Àrea: Formació 
Circular: F-15.016 
Data: Sabadell, 10 de febrer de 2015 

Segueix-nos 

 

20 hores 
 

2, 4, 9, 11, 16, 18 i 23 de març de 17 a 20 h. 
 

Centre Metal·lúrgic, c. Tres Creus, 66. Sabadell 

 
 

Formador: Sr. Pol Santandreu. Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la UAB. MBA per EADA. Economista i consultor 
d’empreses.                                                                       

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 
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INSCRIPCIÓ  

Més informació: Sra. Rosa Subirana,  Tel. 93 745 78 10 - subirana.rosa@centrem.cat  

1) Balanç de situació. 

2) El compte de pèrdues i guanys.  

3) Cicle comptable.  

4) Amortització.  

5) Ajustaments a la comptabilitat. 

6) Aplicació del resultat. 

 
 Al 2016 no podran anar a mòduls les activitats de fabricació i les relacionades 
amb la construcció, entre d’altres, per la resta els límits de facturació baixaran de 450.000  
a 150.000 € i el volum de compres de 300.000 a 150.000 €. 
 
 Moltes empreses en quedaran excloses, i per tant hauran de portar la seva 
comptabilitat d’ingressos, despeses, bens d’inversió, informació del tot necessària per fer 
les corresponents declaracions tributaries d’IVA i de Renda en estimació directa. 
 
 Amb aquest curs adquiriràs els coneixements necessaris per gestionar de forma 

correcta les teves obligacions comptables i tributaries. 

 

 Els alumnes tindran l´oportunitat de 
rebre una diagnosi econòmic-financera 
de la seva empresa, que inclourà un 
seguit de possibles actuacions de 
millora, del seu compte de pèrdues i 
guanys. 

Preu:     SOCIS 295€ + IVA      -       NO SOCIS 354€ + IVA 
 

Recuperació del Cost: 
 

 

 Empreses fins a 9 treballadors poden recuperar TOT l’import. 
 La resta d’empreses poden recuperar 260€ aprox. 
 

                   Aquests preus inclouen la gestió del crèdit  bonificable. 

Autònoms i aturats: 
250,75€ + IVA 

No poden acollir-se a la bonificació. 

Vols saber més del nostre docent 
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