Càlcul de costos i punt
d’equilibri en els petits
negocis rurals
Jornada tècnica
BALAGUER, dimarts 21 de març de 2017

Presentació
Aquesta jornada pretén donar a
conèixer informació sobre el punt
d’equilibri i la seva importància
estratègica, ja que per poder créixer i
mantenir-se en contínua vida (que és
el que pretenen també els ajuts
Leader del DARP):
“Saps quantes unitats del teu producte
has de vendre o quant has de facturar
als teus clients per, com a mínim,
cobrir els teus costos? Quin és el valor
en vendes que hem d'assolir per
poder cobrir els nostres costos
operatius?”
El punt d’equilibri és una dada
necessària, principalment, per a
aquells negocis que estan en una
etapa inicial o per a aquelles
empreses que agreguen línies de
productes nous a la seva cartera de
productes. També és important per a
aquelles empreses que, tot i que ja
tenen un temps important de
recorregut, no han desenvolupat un
quadre d'indicadors per a avaluació i
decisió gerencial.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.05 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Concepció Cañadell, presidenta del Consell Comarcal de
la Noguera i del GAL Noguera Segrià Nord.
Sr. Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
9.15h Equilibra el teu negoci
- Viabilitat d’un projecte empresarial
- Punt d’equilibri
Sr. Jose Alonso Martínez, professor d’Economia de la UdL.
11.15 h Pausa
11.30 h Costos
- Costos per a la presa de decisions
- Decisions Make or Buy
- Avaluació de les inversions
Sr. Ramon Saladrigues, professor d’Economia de la UdL.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera del
DARP.

Lloc de realització
Consell Comarcal de la Noguera
C. Àngel Guimerà, 28-30
25600 - BALAGUER

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del correu:
gcortada@noguerasegrianord.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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