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El cicle econòmic

Pressupost

Seguiment
pressupostari i 

control de 
tresoreria

Comptabilitat, 
anàlisi i justificació
de les subvencions



La gestió pressupostària

• El pressupost és la tècnica de gestió més 

utilitzada per les organitzacions

• És una eina estratègica indispensable per 

a la gestió estratègica de l’entitat.

• És una eina de planificació i control. 

Planifiquem abans de necessitar.



La gestió pressupostària

Quines eines podem utilitzar?

• OFFICE: Excel

• Sistemes de gestió integral 

• Smartsheet (plantilles Excel, adaptades a negocis)

• Odoo (ERP obert)

D’on podem treure la informació?

• Comptabilitat

• ALTRES: MS PROJECT, Holded, Monday, etc



La gestió pressupostària

Límits de la gestió pressupostària

• Tresoreria: s’escapa al simple control 
pressupostari 

• Realista / sobredimensionat: la vinculació amb 
l’estudi de mercat. La teva clientela potencial no 
és igual a la teva clientela real. 

• Seguiment: 12 mesos es fan molt llargs. El que 
pressupostes al gener pot canviar molt al juliol. 



Estratègia i pressupost

Components Concepte

Definir la missió de l’entitat
Qui sóc?

Descripció del propòsit fonamental d’una entitat. 
Model de negoci (Valor)

Fixar objectius
Què aconseguirem?

Enumerar tots els objectius que es volen assolir

Descriure les estratègies per aconseguir-ho
Com ho aconseguirem?

Analitzar les possibles estratègies i determinar 
quines serveixen per a aconseguir els objectius

Confeccionar el pressupost
Quin resultat obtindrem?

Quantificar les estratègies triades i obtenir els 
estats financers corresponents



La gestió pressupostària

▪ El pressupost és l’expressió quantitativa dels 
objectius que ens proposem assolir durant un 
període

• La seva execució no és automàtica, s’ha de 
comprendre la seva importància i liderar la 
seva execució

• És un instrument que ha d’ajudar a la gestió 
de l’entitat, no pot ser una barrera a noves 
iniciatives



La gestió pressupostària

Condicions per fer del pressupost una bona 
eina de gestió:

• S’ha d'emmarcar dins d’un procés de
planificació estratègica (ex: DAFO, Canvas).

• Hi ha d’haver un grup coordinador que lideri
la confecció del pressupost, impulsant la
col·laboració de la resta de l’organització.

• Un alt grau de participació en la realització,
dona com a resultat un compromís més
gran.



La gestió pressupostària

Condicions per fer del pressupost una bona eina 
de gestió:

• Aglutina els esforços realitzats per totes les
persones implicades.

• Ha de ser dissenyat per tal que es pugui controlar
posteriorment i serveixi de base per l’anàlisi.

• El disseny del pressupost ha de respondre a la
realitat de l’empresa pel que fa a l’estructura
departamental.

• La gestió pressupostària ha de preveure un
calendari de revisió periòdica del pressupost.



La gestió pressupostària
PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ ANY 2018

Previsió Real 
Ingressos 630.115,66 € 582.933,90 €

Subvencions 361.361,28 €
Quotes socis 103.429,00 €

Activitat econòmica 35.795,21 €
Altres ingressos 129.472,77 €

Ingressos extraordinaris 57,40 €
Despeses 633.808,93 € 590.569,97 €

Cost Personal 329.924,67 € 317.937,51 €
Sous i salaris 329.924,67 € 317.937,51 €

Seguretat Social
Autònoms

Despeses directes 245.699,11 € 212.280,89 €
Compra de material 907,96 € 781,88 €

Transport 393,88 € 206,12 €
Impremta 32.541,10 € 26.897,28 €

Compra de material informàtic 47,00 € 11,75 €
Missatgeria 50,00 € 64,67 €

Còpies impressores 3.676,26 € 2.011,13 €
Dominis vinculats a feines 2.407,89 € 1.604,41 €

Col·laboradors 112.585,02 € 91.030,24 €
Despeses voluntaris 93.090,00 € 89.673,42 €
Despeses estructura 51.271,20 € 54.685,86 €

Lloguer 16.175,29 € 14.549,07 €
Reparacions i cànons 1.710,28 € 507,47 €

Prevenció riscos laborals 607,12 € 674,94 €
Serveis bancaris 234,82 € 224,57 €

Publicitat 5.081,93 € 4.127,66 €
Altres despeses 26.915,06 € 34.465,48 €

Altres tributs 46,70 € 11,68 €
Donacions 500,00 € 125,00 €

Manteniment 3.291,00 € 2.689,05 €

Web, allotjament i domini
1.527,00 € 2.248,05 € 

Raparacions informàtiques o local
1.764,00 € 441,00 € 

Amortitzacions 2.692,65 € 2.692,65 €

Despeses financeres 930,30 € 284,02 €
Impostos

RESULTAT -3.693,27 € -7.636,07 €

Exemple de 
pressupost



La gestió pressupostària

L'estructura del

pressupost... A 

què us

recorda?
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La gestió pressupostària

El pressupost 

és la previsió 

del compte de 

pèrdues i 

guanys que 

s’executarà 

durant l’any.
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La gestió pressupostària

Etapes en l’elaboració d’un pressupost

1) L’organització ha de definir les directrius estratègiques 

generals.

2) Elaboració de plans i pressupostos departamentals, 

seguint les directrius rebudes. Ex:

1) Pressupost de ventes/ingressos (captació de fons).

2) Pressupost d’inversions.

3) Pressupost de despeses.



La gestió pressupostària

Etapes en l’elaboració d’un pressupost

3) Negociació dels pressupostos. 

4) Coordinació dels pressupostos i obtenció del primer 

pressupost provisional. 

5) Aprovació dels pressupostos. Avaluar que respon als 

objectius inicialment establerts.

6) Seguiment i actualització dels pressupostos. 



La gestió pressupostària

Els pressupostos incrementals

▪ Tenen poca utilitat dins d’un context
estratègic, ja que:

• No preveuen els components del pla
estratègic.

• Els objectius queden ocults en les despeses.

• No permet avaluar ni mesurar l’eficiència.

• Es dilueixen les responsabilitats.



La gestió pressupostària

Els pressupostos incrementals

▪ Si bé és un mètode senzill que estalvia
temps, implica una manera poc precisa
de determinar objectius futurs.

▪ És una tècnica apropiada per
organitzacions on les activitats que s’hi
duen a terme varien molt poc.



La gestió pressupostària

Els pressupostos incrementals

Concepte Any N % incr. Any N+1

Vendes 462.520 8% 499.522

Cost vendes 302.450 6% 320.597

Marge brut 160.070 178.925

Sous i salaris 66.155 4% 68.801

Serveis exteriors 54.210 4% 56.378

Amortització 18.745 0% 18.745

Despeses 
financeres

6.185 2% 6.309

Resultat 17.775 28.692



La gestió pressupostària

Els pressupostos de base zero

▪ Cada responsable ha d’establir 
detalladament el seu pressupost de 
despeses a partir del primer euro, i justificar 
la necessitat de cada partida.

▪ El resultat és un pressupost més detallat i 
precís, encara que la seva preparació 
requereix més temps i energia. 



La gestió pressupostària

Els pressupostos de base zero

Aquesta tècnica, que comporta un procés
d’elaboració més llarg i complex, és essencial
per a noves organitzacions, i també és la
millor via de treball per a una organització
activa en l’acceptació de nous reptes:

1) Definir els objectius que es volen assolir.

2) Identificar els blocs de decisió.



La gestió pressupostària

Els pressupostos de base zero

3) Avaluar tots els paquets de decisió estudiant el
cost-benefici.

4) Assignar els recursos d’acord amb els dos punts
anteriors.

Innovació i millora contínua

▪ Per exemple, si volem reduir el volum d’impagats,
podem considerar com un bloc de decisió la
millora del sistema de cobraments.



La gestió pressupostària

Els pressupostos de base zero

Concepte Total Projecte A Projecte B

Vendes 1.200.000 400.000 800.000

Costos directes de 
producció

800.000 240.000 560.000

Marge industrial 400.000 160.000 240.000

Costos directes 
comercials

140.000 60.000 80.0000

Marge comercial 260.000 100.000 160.000

Costos d’estructura 270.000

Resultat -10.000



La gestió pressupostària

Perspectiva del pressupost

En l’elaboració del nostre pressupost 

haurem d’adoptar una perspectiva:

• Un pressupost de supervivència: el 

mínim necessari perquè l’organització 

sobrevisqui i tingui un funcionament útil. 



La gestió pressupostària

Perspectiva del pressupost

En l’elaboració del nostre pressupost 

haurem d’adoptar una perspectiva:

• Un pressupost garantit: es construeix 

partint dels ingressos garantits en el 

moment en que es planifica el 

pressupost.



La gestió pressupostària

Perspectiva del pressupost

En l’elaboració del nostre pressupost 

haurem d’adoptar una perspectiva:

• Un pressupost òptim: informe d’una 

xifra de vendes objectiu que ens 

permetria obtenir un superàvit de caixa.



La gestió pressupostària

Perspectiva del pressupost

Aquesta decisió ens determinarà les 

necessitats que hem de tenir en compte al 

pressupost d’inversions.



ACTIVITAT #1

Donat el pla estratègic que s’ha treballat fins 

el moment es demana valorar 

econòmicament i detallar els principals eixos 

estratègics.

Exemple a seguir: Zapata Artesà.



La gestió pressupostària

El punt d’equilibri

El llindar de rendibilitat, punt d’equilibri o break even

▪ Un cop hem determinat el compte de resultats previ i hem 
definit els imports corresponents al total d’ingressos i les 
despeses separades entre variables i fixes podem 
determinar el punt d’equilibri de l’empresa.

▪ El punt d’equilibri, punt mort o llindar de rendibilitat seria el 
volum de vendes que, amb el marge unitari de cobertura de 
cada unitat venuda, és necessari per compensar la totalitat 
dels costos fixos o d’estructura de l’empresa. 



La gestió pressupostària

El llindar de rendibilitat, punt d’equilibri o break even

▪ Aquest seria el punt a partir del qual es podria entrar 
en la fase d’obtenció de beneficis. És a dir, el punt 
d’equilibri ens indica el nombre d’unitats que s’hauria 
de vendre perquè els ingressos per vendes siguin 
iguals als costos (I = CF + CV), és a dir, que el 
benefici sigui igual a zero.

▪ Punt d’equilibri = previsió anual de despeses fixes / 
(preu unitari – cost variable unitari).



La gestió pressupostària

El llindar de rendibilitat, punt d’equilibri o break even

[Ex.1] Exemple de punt d’equilibri.

▪ Un restaurant que té uns costos fixos mensuals (personal, lloguer, 
amortització, entre altres) per un import de 5.000 €, i que prepara 
menús a un preu de 10 € i on els costos variables per preparar 
aquests menús és de 7,5 € té (és a dir que el marge de contribució 
de cada menú és de 2,5 €), el punt d’equilibri per equiparar 
ingressos i despeses serà de:

▪ PUNT D’EQUILIBRI = 5.000 / (10 – 7,5) = 2.000 menús mensuals

▪ Amb 2.000 menús mensuals el benefici serà 0, no té ni pèrdues ni 
beneficis.



La gestió pressupostària

I si tenim més d’un producte o servei?

Calculem a través del marge:

1- Calculem el marge brut (Ingressos – Aprovisionaments)

2- Calculem el % que representa el marge brut sobre el total
d’ingressos (Marge brut / Ingressos)

3- Calculem les despeses d’estructura (Personal + Altres
despeses+ Amortització + Despeses financeres)

4- Calculem el punt d’equlibri anual -en quantitat de facturació-
(Despeses d’estructura / % marge)

El resultat serà el total de facturació necessària que ens permet 
no generar ni benefici ni pèrdues (el punt d’equilibri), donades 
les condicions.
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