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FORMACIÓ ÀREA ECONÒMICO-FINANCERA 
 
Adreçada a persones emprenedores en fase d’anàlisi de la viabilitat econòmica del projecte, 
autònoms i gestors de microempreses o Pymes que vulguin aprofundir en un millor coneixement 
econòmic, reforçar els seus coneixements analítics i validar l’actual estructura econòmica que 
gestionen.  
 

COSTOS, MARGES I RENDIBILITAT EMPRESARIAL  

Objectiu:  

Tens en compte i apliques tots els costos correctament? Fixes satisfactòriament els preus de 

venda i els descomptes comercials en relació als teus costos d’estructura? Saps quans benefici 

generes i quina rendibilitat tens? 

En aquest seminari s’explicaran els conceptes bàsics de gestió econòmica i es proporcionarà una 

metodologia per a establir i controlar els costos empresarials (variables, fixes, directes i 

indirectes). D’acord amb aquests, es proporcionaran tècniques per a fixar els preus de venda 

adients per a  definir el marge brut comercial de cada línea de negoci així com el marge brut 

promig ponderat suficient per a cobrir els costos d’estructura. Es completarà el temari amb les 

una mostra d’exemples de com confeccionar i ordenar el compte d’explotació per a identificar la 

producció del resultat i la rendibilitat empresarial. 

 
Contingut: 

� Costos empresarials (costos variables i fixos, costos directes i indirectes, sistema de 

costos per projectes i sistema de costos parcials). 

� Marge brut (determinació del preu de venda ates el cost de producció i/o distribució, 

establiment d’una política de descomptes comercials per canals de distribució, 

identificació del marge brut comercial i el marge promig ponderat) 

� Resultat i rendibilitat (Compte de resultats, anàlisi del benefici postimpostos, ...) 

� Exercicis pràctics adaptats a les casuístiques de cada persona o empresa participant. 

 

Docent: Xavier Soldevila (Consultor). 

Informació general 
Dia i hora: 2 i 8 d’octubre de 9:30 a  13:30 hores 

Lloc: Aula Sant Feliu. Carretera de la Sànson, 74. Sant Feliu de Llobregat 

 

                  

 

 
 

 

Inscripció gratuïta: enviar la fitxa 
d’inscripció a oise@santfeliu.cat 

℡℡℡℡ + Informació  
936850783 

 
 

    


