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Programa d’especialització

“tot el que necessites saber per ser un expert en comptabilitat"

Gestió comptable



Les persones que ocupen càrrecs estratègics i 
rellevants, així com les que tenen un potencial de 
desenvolupament en l’organització, necessiten 
estar preparades per gestionar qualsevol situació 
que se’ls pugui presentar.

L’entorn competitiu en el que estem immersos 
obliga les empreses a disposar d’uns professionals 
el màxim d’eficients i proactius i, alhora, capaços 
d’afrontar situacions difícils i resoldre-les exitosa-
ment per tal de mantenir l’empresa amb els nivells 
de productivitat desitjats.

Els Programes d’especialització de la Cambra 
ofereixen a empresaris, directius i tècnics 
d’àrees funcionals de l’empresa la possibilitat de 
formar-se amb alts nivells de qualitat per assolir 
aquests objectius. La metodologia és altament 
participativa i pràctica, i la conducció de les 
sessions és en mans d’experts que combinen la 
docència amb l’activitat professional.

Programes
d’especialització

Formació empresarial d’alt nivell

I per què a la Cambra?

• Per l’ampli coneixement del món de 
l’empresa que tenim. La Cambra és una 
entitat al servei de les empreses i és un 
referent en el disseny i la impartició de 
formació empresarial. Som coneixedors de 
primera mà de la realitat de l'empresa i, 
d'aquesta manera, podem dissenyar les 
accions formatives més adequades.

• Per l’entorn. A les nostres aules trobareu 
professionals com vosaltres, gent del món 
de l’empresa amb qui podreu potenciar el 
vostre networking, generar sinèrgies i 
compartir experiències.

• Per la proximitat. Estem situats molt a prop 
vostre, a l’àrea de negocis de Sabadell, amb 
una excel·lent comunicació amb les comar-
ques de l’entorn i disposem de pàrquing 
gratuït a disposició dels alumnes.

• Pels equips docents. Seleccionem els 
millors partners: professionals i consultors, 
escoles de negocis, universitats, etc. amb 
una alta experiència professional.

• Per la relació qualitat-preu. Són programes 
d’alt nivell a un preu assequible. Aquestes condi-
cions només les pot oferir una institució sense 
ànim de lucre com la Cambra, especialment 
sensibilitzada amb la formació com a eina  
per contribuir al desenvolupament de les 
empreses.

• Per la facilitat en la tramitació de la bonifi-
cació. Com a proveïdora de formació acredi-
tada per la FUNDAE, la Cambra proporciona 
tota la informació necessària per que les 
empreses i institucions puguin tramitar i 
gestionar la bonificació amb aquesta entitat.



Durada
80 hores

Calendari
Inici: 29 d'octubre de 2020
Finalització: 15 d'abril de 2021
Horari: els dijous, de 16.15 a 20.15 h

Lloc d’impartició
Cambra de Comerç de Sabadell.    
Av. de Francesc Macià, 35 - 08206 Sabadell.
El curs es realitzarà en modalitat presencial. 
La Cambra de Comerç de Sabadell es reserva el dret 
de modificar la modalitat d’impartició si al llarg del curs 
es requerís per mesures de protecció per la COVID-19. 
En aquest cas es reprogramaríen les sessions i es 
farien en la modalitat d’Aula virtual via Zoom o Teams.

Import de la matrícula
1.180 euros (20% de dte.)
per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell*

1.475 euros 
per a la resta de participants.

Inclou materials del curs.
PLACES LIMITADES 

*Per una mínima quota en fer-vos Soci Preferent 
podeu gaudir del 20% de descompte en la 

majoria de cursos presencials.
*Informació del Club Cambra Sabadell a

www.clubcambrasabadell.com

Ajudes i finançament
Aquest curs es pot bonificar a través de les cotit-
zacions a la Seguretat Social.

L’import de la bonificació es situa al voltant dels 
1.040 euros, en funció del tipus d’empresa i del crèdit 
disponible.

Per que la formació pugui ser bonificada, l'heu 
de donar d'alta a l'aplicatiu de Fundae, 7 dies 
abans del seu inici. Us podem informar sense 
compromís al telèfon de Formació: 937 451 259 o bé 
al correu formacio@cambrasabadell.org

Presentació
Cada dia l’empresa necessita ser més competi-
tiva i per això, entre d’altres coses, ha de 
controlar bé les despeses, millorar els seus 
ingressos i obtenir una major rendibilitat.
En una primera part del curs s’abordarà la 
comptabilitat des d’una perspectiva conceptual i 
de funcionament del cicle comptable.
En la segona part es focalitzarà més en l’aplica-
ció del Pla General Comptable, tant pel que fa a 
comptabilització d’operacions com a la confecció 
dels estats comptables.
En la darrera i última part es centrarà en l’anàlisi 
d’estats financers, que ha de permetre saber 
llegir i interpretar un balanç i un compte de resul-
tats de manera que, amb una metodologia pràcti-
ca i senzilla, es pugui obtenir la màxima informa-
ció sobre l’evolució econòmica i financera de 
l’empresa i, d'aquesta manera, poder-se antici-
par a possibles dificultats futures i prendre 
decisions estratègiques i operatives amb major 
coneixement.

Objectius
És per això que aquest curs té tres objectius 
bàsics:
1. Proporcionar els coneixements conceptuals i 

pràctics necessaris per portar a terme, co- 
rrectament, la comptabilitat d’una empresa 
d’acord amb el Pla General Comptable.

2. Permetre interpretar els estats comptables de 
manera que aquests resultin útils per a la 
presa de decisions.

3. Veure aquells aspectes fiscals que més 
incideixen en la comptabilitat.

Certificat - Doble titulació
La Cambra de Comerç de Sabadell i la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya atorgaran el 
diploma de Curs d'Especialització i el Certificat 
d'Especialització Universitària respectivament a tots 
aquells participants que assisteixin com a mínim a un 
80% de les sessions.

A banda, els alumnes a que acreditin una formació 
universitària prèvia, podran optar al títol d’Expert 
Universitari.

Cambra de Comerç de Sabadell
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La Cambra es reserva el dret de modificar algun dels seus continguts i d’anul·lar el curs si no hi ha un mínim de participants.
Nota: La finalitat d’aquest document és purament informativa.



Metodologia
Per aconseguir els objectius definits s’utilitzarà 
una metodologia activa i participativa, i es distri-
buirà el temps entre explicacions conceptuals i 
exercicis, imprescindibles per a la comprensió 
de la matèria, sobre la quasi totalitat dels temes 
exposats. 

Destinataris
El curs està dirigit a totes aquelles persones 
que vulguin adquirir els coneixements necessa-
ris per portar la comptabilitat de l’empresa, 
elaborar els comptes anuals, i conèixer les 
possibilitats de l’anàlisi financera així com tenir 
una visió global dels principals impostos que 
afecten la comptabilitat. 

Direcció i coordinació
Joan Valls

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, 
diplomat en direcció general i en direcció financera per 
ESADE. Director de l’Àrea d’assessoria, promoció i 
formació de la Cambra de Comerç de Sabadell. És 
també professor de la Fundació UAB.

Susagna Olcina
Postgrau de formació i desenvolupament del 
capital humà. Tècnica de formació de la Cambra de 
Comerç de Sabadell.

Equip docent
Ángel González

Llicenciat en dret. Inspector 
d'Hisenda de l'Estat.

Agustí Mañosa
Llicenciat en ciències empresarials i 
ADE. Soci-auditor de GFS auditores 
asociados, SL.

Joan Valls
Llicenciat en ciències econòmiques i 
empresarials, diplomat en direcció 
general i en direcció financera per 
ESADE.

La valoració qualitativa global que els alumnes van atorgar en l'edició anterior va ser de 9.15 sobre 10.

Els nostres alumnes opinen

Caridad Navarro
Departament d'administració i finances de Martin 
Hidalgo SL
El curs m’ha servit per reciclar conceptes i ampliar 
coneixements, per tant, molt profitós.

Florentina Cuestas
Administració de SANDITRUCK,S.L.
Havia estudiat comptabilitat feia anys, però la meva vida 
laboral m’havia dut per altres departaments. Retornar al 
departament de comptabilitat em va fer pensar que calia 
tornar a la base per re-entendre el perquè del que fem, i 
sobretot, poder veure l’empresa de forma global a partir 
d’aspectes comptables i financers, que finalment ajuden 
a la presa de decisions dins la pròpia empresa.
Sovint fem les coses de forma automatitzada o perquè 
sempre s’han fet així. Aquest curs (tinguis o no coneixe-
ments previs) et dóna les eines per entendre, aplicar i 
decidir mitjançant la comptabilitat. El professorat que 
l’imparteix està molt ben preparat i transmeten els seus 
amplis coneixements i experiència amb entusiasme.

Joana Pastor
Responsable d’administració de SA SINARD
Des que vaig començar a treballar en el Departament 
de Comptabilitat hi havia molts apunts que per defecte 
ja et venen a través del programa informàtic i a vegades 
no saps ni d’on venen i perquè ho fas, i aquest curs m’ha 
anat molt bé precisament perquè t’ajuda a entendre com 
es fa des d’un inici i perquè es fa. Molt recomanable.

Lidia Medina
Departament de finances de Ingenieria Magnetica 
Aplicada SL
Un curs que combina perfectament la teoria i pràctica i 
que personalment, m’ha estat de moltíssima utilitat per 
a posar-me al dia i a assolir coneixements comptables i 
fiscals, que en la meva trajectòria professional anterior no 
havia hagut de desenvolupar. A més a més, el bon clima 
entre professorat i alumnat ajuda a l’aprofitament dels 
coneixements i a fomentar l’intercanvi d’experiències. 
Curs molt recomanable.

Lola Collado
Departament de comptabilitat de Diacit SL
Haver fet el curs de Gestió Comptable a la Cambra de 
Comerç ha estat una molt bona opció. Els professors són 
autèntics professionals del sector que donen una visió 
pràctica i propera dels coneixements. D’aquesta manera, 
són molt més fàcils d’assolir. A més a més, s’adapten 
al nivell de l’alumnat, amb la qual cosa el seguiment de 
la matèria és molt més senzill. Per últim, és important 
destacar que tot el què es veu al curs és d’aplicació 
pràctica i diària a la feina.

Roberto Sánchez
Cap de Administració - Yerse,S.A.
El curs de gestió comptable et permet traslladar de 
manera immediata els coneixements a la teva activitat 
diària, gràcies a l’encertada conjunció del seus continguts 
teòrics i pràctics, i l’acurada dedicació del professorat, 
en un agradable entorn acadèmic. Una experiència molt 
aconsellable tant per neòfits com per tots aquells que 
vulguin afermar-se en la matèria.



www.clubcambrasabadell.com

Recordeu: podeu gaudir del 20% de descompte en aquest curs
si sou Socis Preferents del Club Cambra Sabadell.

Fes-te soci ara!

Programa

 1. Conceptes i característiques fonamentals 
de la comptabilitat

 2. El balanç de situació

 3. El resultat

 4. Registre de fets comptables

 5. El cicle d’operacions comptables

 6. Amortitzacions, provisions i deteriora-
ments

 7. Criteris de valoracions d’existències

 8. Distribució del resultat i comptabilització 
de l'Impost de Societats

 9. Normativa mercantil que afecta la compta-
bilitat

10. Pla General Comptable: característiques,       
         estructura i funcionament

• Criteris per determinar el PGC que cal 
aplicar (general, pimes, 

 microempreses)
• Criteris de valoració
• Principis comptables

11. Estructura i anàlisi dels grups del Pla  
         General Comptable

• Finançament i inversions permanents 
(grups I i II del PGC)

• Valoració del circulant (grups III, IV i V 
del PGC)

• Comptes de gestió (grups VI i VII del 
PGC)

• Moviments directament imputats a 
patrimoni net (grups VIII i IX del PGC)

12. Memòria i comptes anuals segons el 
PGC 

 • Balanç
 • Compte de resultats
 • Memòria
 • Estat de canvis en el patrimoni net i  

 estat de fluxos d’efectiu

13. Introducció a la fiscalitat aplicada a la 
comptabilitat

14. Revisions finals del tancament de 
l'exercici

15. Anàlisi i interpretació dels estats comp-
tables
• Anàlisi del balanç (Fons de maniobra, 

endeutament, rotacions, esquema  d’ori-
gen i aplicació de fons).

• Anàlisi del compte de resultats (Marges, 
EBITDA, EBIT o BAIT, BAI...)

• Anàlisi del rendiment dels actius (ROI o 
ROA), del capital propi (ROE) i del capi-
tal utilitzat (ROCE).

www.cambrasabadell.org



Cambra de Comerç de Sabadell

Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Serveis de Sabadell 

Oficines:
Av. de Francesc Macià, 35
08206 Sabadell
Apt. corr. 119
Tel. 937 451 259
Fax 937 451 254
A/e: formacio@cambrasabadell.org
www.cambrasabadell.org

Per a més informació i inscripcions
Persona de contacte de Formació:
• Marta Fernàndez

Tel. 937 451 259
A/e: formacio@cambrasabadell.org

Per formalitzar la matrícula cal:
• que us registreu a la nostra nova web i formalitzeu la 

comanda: www.cambrasabadell.org
Codi del curs 03202314

• fer l’abonament dels drets d’inscripció, que són 100 
euros a compte de l’import de la matrícula. Aquest 
import no es retornarà en cas de desistiment del 
participant.

Amb la col·laboració de:

PROGRAMES D’ESPECIALITZACIÓ

Gestió comptable

Curs Integral de vendes i habilitats comercials

Digital Business & Social Selling

Expert en comerç i management internacional


