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El patrimoni net de la fundació 
 
Formació “en línia”  
Sessió 1 | 15 de març 2023 – 9:30-12:30 h 
Sessió 2 | 17 de març 2023 – 9:30-12:30 h 

Objectius 

• Examinar tots els elements que composen el patrimoni net de la fundació.  
• Analitzar les seves variacions i la seva representació comptable. 
• Assolir els coneixements bàsics comptables des d’una vessant pràctica. 

A qui es dirigeix? 

Aquesta formació està orientada a les gerències, direccions i professionals de l’àrea econòmica 
i d’administració de les fundacions.  

Programa 
Sessió 1 | 15 de març, de 9:30 a 12:30 h 

1. Definició del patrimoni net 
2. Composició: 

a. Els Fons Propis 
b. Ajustaments per canvis de valor 
c. Subvencions, donacions i llegats rebuts 

3. Definicions comptables. Una visió pràctica comptable. 
4. La distribució de l’excedent de l’exercici. 
5. L’Estat de canvis en el Patrimoni Net (ECPN). 
6. Informació a incloure a la Memòria dels Comptes Anuals 

 
Sessió 2 | 17 de març, de 9:30 a 12:30 h 

1. Supòsits pràctics: 
a. Les subvencions de capital: el cas dels drets sobre béns cedits en ús 

gratuïtament.  
b. Els excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries.  
c. L’aplicació del 70% dels ingressos i les rendes obtingudes a finalitats 

fundacionals  

Metodologia 
Assolir els objectius combinant una primera sessió teòrica i el desenvolupament de diversos 
casos pràctics al llarg de la segona sessió.  
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Docent 
 
 

 

Pere Tarrés 
Economista i Màster en direcció de Fundacions i Associacions, 
col·laborador del Bufet Bergós. 
 

Requeriments tecnològics necessaris 
La formació es durà a terme online, així que els requeriments són els propis d’aquest tipus de 
formació: ordinador amb connexió a internet, càmera i micròfon, pantalla amb prou resolució 
per visualitzar els documents i taules compartides per la docent, entorn tranquil i silenciós. 

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 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 
Patrimoni Net”. 

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