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CONSOLIDA’T 2017 

Si ets autònom, un autònom societari d’una SL o SCP amb menys de 4 treballadors, autònom 

que ha cessat la seva activitat i vulgui emprendre un nou projecte... Tens ajut i suport amb 

l'objectiu d'enfortir i/o reconduir la teva empresa aquest 2017.  

És un programa finançat per la Generalitat de Catalunya pel suport, la consolidació, 

l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom. Sabem que ets el millor tècnic i estàs 

interessat en millorar la gestió i l’estratègia de la teva empresa: 

 

Com enfortirem el teu negoci? 

 
1. Assistència personalitzada a càrrec d'un tècnic especialista  

6  reunions individuals per millorar o potenciar: 

� Àrea comercial i màrqueting – pla d’acció 
 

� Àrea econòmic financera – pla d’acció 
 

Data realització: febrer – desembre 2017 
Lloc: a l’empresa del participant 

 

L’assessorament és personalitzat en funció de les necessitats de l’autònom. En cas de ser 

necessari les reunions individuals inclouran accions d’acompanyament financer. 

2. Sessions de formació: 

 

1. Compte de resultats/anàlisi 
Conèixer l’estructura i contingut del compte de resultats, el marge 
comercial, Despeses fixes, El punt mort, Productes i serveis amb 
diferents marges, Impacte de la fiscalitat i del cost de finançament, 
Relació entre el compte de resultats i el pressupost de tresoreria 

Durada: 4 hores.   

Data: 16 febrer de 2017. Lloc: Col·legi enginyers tècnics industrials 
de Manresa (Plana de l’Om, 6, 2-5) 

2. Tresoreria i planificació 
Ingressos/despeses, cobraments/pagaments, tractament de les 
inversions, Periodificació de les vendes i planificació dels 
cobraments, Periodificació de despeses i planificació dels 
pagaments, Moviments d’IVA, Necessitats de tresoreria, El pla de 
tresoreria, El finançament de necessitats de tresoreria 
Durada: 4 hores 

Data: març, a determinar. Lloc:  Col·legi enginyers tècnics 
industrials de Manresa (Plana de l’Om, 6, 2-5) 
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3. Píndoles formatives opcionals: 

A les reunions individuals amb el teu assessor decidireu les píndoles òptimes per a tu. Es duran 

a terme entre abril i desembre de 2017. 

Introducció a la gestió de l’activitat econòmica                                                  Durada: 5 hores 
Autodiagnosi del nostre grau de gestió 
Elaboració d’un pla personal de millora 
La importància i utilitat de la cooperació quan es treballa com a autònom/a 

 

Aspectes jurídics i documentals de l’activitat                                                     Durada: 15 hores 
La fiscalitat del treballador autònom 
Contractació de personal: costos i bonificacions 
Documents bàsics de l’empresa: factura, albarà, comanda 

 

Màrqueting digital                                                                                                      Durada: 5 hores 
Google analytics 
Pla de màrqueting digital 

 

La gestió eficaç del temps                                                                                           Durada: 5 hores 
Elements i eines que influeixen en la gestió del temps 

 

Elaboració de pressupostos i la gestió econòmica                                                Durada: 10 hores 
Interpretació dels estats financers 
Elaboració de pressupostos per a clients 
Anàlisi i control econòmic de l’activitat. Quadre de comandament 

 

Treball en xarxa                                                                                                          Durada: 10 hores                                                                     
Gestió de xarxes socials, blog, web... 
Conceptes, bases i indicacions per fer networking 

 

Coaching                                                                                                                      Durada: 5 hores                                                                     
Creixement personal com a base de l’èxit empresarial 
Creativitat basada en l’empatia 

 

Habilitats comunicatives                                                                                            Durada: 10 hores                                                                     
Tècniques per parlar en públic de forma eficaç 

 

La gestió comercial i l’atenció al client                                                                 Durada: 15 hores 
Estructuració de l’activitat comercial, l’activitat de venda 
Atenció i servei al client. Fidelització 
Vendes per internet: e-comerç 


