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Curs Com fer el pressupost d’una fundació 
 
Dades del curs 
 

13 de desembre de 2021 | Sessió 1 | 3h – 9:30-11.30h 
15 de desembre de 2021 | Sessió 1 | 3h – 9:30-11.30h 
Mode online a través de Zoom 
 

 

Objectius del curs 

• Conèixer els elements fonamentals que ha de contenir el pressupost de la 
fundació 

• Saber quins són els criteris d’estimació dels ingressos i les despeses 
• Identificar les necessitats, assignar recursos, determinar el seu cost i finalment 

comprovar si, d'acord amb els ingressos, es poden emprendre les actuacions 
previstes tot analitzant les desviacions que es puguin produir. 

A qui es dirigeix? 

Aquest programa està dissenyat per a Direccions, gerències i professionals de l’àrea 
econòmica i d’administració de les fundacions 

Programa  

1. Què és el pressupost 
 

2. Fonts d’ingressos i estimació de costos 
 

3. Anàlisi de les desviacions 
 

4. Compte de resultats, Balanç de Situació i Pla de Tresoreria 
 

5. Fem un cas pràctic 

Metodologia 

Assolir els objectius del combinant l’explicació teòrica amb el desenvolupament d’un 
cas pràctic al llarg de la sessió. 
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Docent 

Pere Tarrés 

Economista i Màster en direcció de Fundacions i 
Associacions, membre col·laborador del Bufet Bergós 

 

 

 

Inscripció 

Preu per participant:    95 € Fundacions associades a la CCF  
190 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 

1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 13/12” 

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre.  

 

Requeriments tecnològics 

Connexió a internet 

mailto:info@ccfundacions.cat

