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Curs: Fets comptables específics per a 
fundacions. Precisions i particularitats 
 

Formació “en línia”  

Sessió 1 | 28 de setembre 2022 – 9:30-12:30 h 

Sessió 2 | 30 de setembre 2022 – 9:30-12:30 h 
 

Objectius 

• Conèixer les singularitats dels comptes específics per a les fundacions, continguts al 
Pla comptable del Decret 259/2008. 

• Reflectir de forma fidel els fets comptables en els comptes correctes, d’acord amb la 
seva naturalesa. 

• Identificar correctament les despeses per al càlcul del 70%. 

A qui es dirigeix? 

Professionals de les fundacions amb responsabilitat dins l’àrea econòmica, financera o 
d’administració, amb coneixements previs sobre la matèria. 

Programa 

Sessió 1 | 28 de setembre, de 9:30 a 12:30 

1. Introducció: Fets comptables específics per a les fundacions 
2. Actiu No Corrent 

2.1. Immobilitzat intangible: drets sobre béns cedits en ús gratuïtament, 
concessions administratives, recerca i desenvolupament 

2.2. Immobilitzat material: altre immobilitzat material 
2.3. Béns del patrimoni cultural 
2.4. Instruments financers: classificació i comptabilització  

3. Actiu Corrent 

3.1. Usuaris i deutors per les activitats: usuaris, patrocinadors, altres deutors 
3.2. Crèdits amb les Administracions Públiques 

4. El Patrimoni Net 

4.1. Definició i composició 
4.2. Definicions comptables 
4.3. La distribució de l’excedent 
4.4. L’Estat de Canvis en el Patrimoni Net 
4.5. Informació per a la Memòria 

5. Altres deutes 
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Sessió 2 | 30 de setembre de 9:30 a 12:30 

6. Els ingressos per les activitats 

7. Les despeses de les activitats 

8. Les periodificacions dels ingressos i les despeses 

9. Consideracions sobre les despeses en el càlcul del 70% 

 

Metodologia 

Combinació de  l’explicació teòrica amb exercicis al llarg de les sessions  

Docent 

 

Pere Tarrés 
Economista i Màster en direcció de Fundacions i Associacions 

Inscripció 

Preu per participant:  150 € Fundacions associades a la CCF  
300 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
 

2. Esperar la notificació de confirmació de la plaça per part del Dpt. de Formació de la 
Coordinadora. 
 

3. UN COP TINGUEU LA PLAÇA CONFIRMADA, podeu fer el pagament de la matrícula 
per transferència al compte CaixaBank ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé Caixa 
d’Enginyers ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 28/09_fets_compt”. 

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