
Tipus
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Actualització Fiscal i Comptable

Actualització Socio-laboral

Hores

Total hores de l'itinerari

Teleformació
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ÀREA DE QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL

Anàlisi i Control de Costos Teleformació 25 hores

1

2

Actualització
Fiscal i Comptable

3 Anàlisi i 
Control de Costos

Actualització
Socio-laboral

Planificació de les accions
formatives:

Les accions formatives que componen el
present itinerari estan programades per a que
aquelles persones que vulguin realitzar la
totalitat de les accions formatives les puguin
realitzar.

Els possibles candidats es poden inscriure a les
accions formatives que vulguin d’aquest itinerari,
ja sigui únicament a una o bé a totes.

Socio-Laboral i
Fiscal

Itinerari:

+34 623 52 68 52
+34 935 79 54 30

ÀREA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE
L'ESCOLA SANT GERVASI

www.santgervasifc.com

https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/
https://www.instagram.com/escolasantgervasiaqp/
https://es.linkedin.com/company/escola-sant-gervasi-aqp
https://www.youtube.com/channel/UCBI6i-uJ7Hrcue9rMzSWUEw
https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/


1. Actualització Fiscal i Comptable

Durada: 15h

Objectius generals:
L'acció formativa té com a objectiu
analitzar li principals novetats legislatives
en matèria fiscal i comptable aparegudes
al llarg de l'exercici en curs i
modificacions legals previstes per a
l'exercici següent regulades en els
Pressuposts Generals de l'estat. En el
curs també s’adquirirà els coneixements
de la problemàtica Comptable i Fiscal del
tancament de l'any.

Actualització contínua dels coneixements
fiscals i comptables.

Conèixer la problemàtica de tancament
fiscal i comptable de l'exercici econòmic.

Conèixer les novetats legislatives més
destacades.

Analitzar la previsió d'avantprojectes i
futures reformes legislatives.

Conèixer les últimes novetats normatives,
la seva aplicació pràctica i els diferents
criteris i interpretacions. 

   5. Anàlisi de la problemàtica fiscal del 
       tancament de l'exercici

   6. Altres novetats fiscals.

 Novetats en l'àmbit de l'IVA1.

   2. Novetats en l'àmbit de l'Impost Sobre
       Societats

   3. Novetats en l'àmbit de l'IRPF
      
   4. Anàlisi de la problemàtica comptable
       del tancament de l'exercici

Continguts:

https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe


Durada: 15h

Objectius:
L'acció formativa té com a objectiu
analitzar les principals novetats
legislatives en matèria laboral
aparegudes al llarg de l'exercici en curs i
modificacions legals previstes per a
l'exercici següent regulades en els
Pressuposts Generals de l'estat, amb
especial incidència en el marc laboral i de
Seguretat Social.

Actualització contínua dels coneixements
al terreny del Dret del Treball i de la
Seguretat Social.

Conèixer les novetats legislatives més
destacades.

Analitzar la previsió d'avantprojectes i
futures reformes legislatives.

Conèixer les últimes novetats normatives,
la seva aplicació pràctica i les diferents
interpretacions que d'elles han fet els
tribunals.

 Novetats socilaborals de la LLei de1.
       Pressuposts Generals de l'Estat:
       1.1. Cotització a la Seguretat Social
       1.2. Revalorització de pensions: Import
              mínim i complements
       1.3. Imports prestacions familiars.
       1.4. Valors legals: Interès legal dels
              diners i IPREM
       1.5. Reducció de cotitzacions
       1.6. Tarifa d'Accidents de Treball i
              Malaltia professional

Continguts:

   2. Ordre TIN/ anàlisis de les normes de
       cotització a la Seguretat Social, 
       Desocupació, Fons de Garantia 
       Salarial i Formació Professional
       2.1. Cotització a la Seguretat Social: 
              Règim General
       2.2. Cotització RETA i R.E. Agrari
       2.3. Cotització en supòsits Especials
       2.4. Bases i tipus de cotització
       2.5. Novetats en matèria de contractació 
              laboral
       2.6. Coeficients reductors

   3. Salari mínim Interprofessional
       3.1. Quantia del SMI
       3.2. Compensació i absorció
       3.3. Treballadors eventuals, temporers i 
              empleats de llar
   4. Revalorització de les pensions del 
       sistema de la Seguretat Social i 
       d'altres prestacions socials públiques 
       per a l'exercici corresponent
       4.1. Pensions del sistema de la 
              Seguretat Social en la seva 
              modalitat contributiva
       4.2. Pensions del sistema de la 
              Seguretat Social en la seva 
              modalitat no contributiva
       4.3. Quanties mínimes de les pensions

   5. Altres novetats sociolaborals.

2. Actualització Socio-laboral

https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe


3. Anàlisi i Control de Costos

Durada: 25h

 
 

Objectius generals:
Conèixer els diferents models de càlcul
de costos i reconèixer el més adequat per
a la seva implantació en una empresa
determinada.
Interpretar les desviacions i proposar
mesures correctores quan sigui
necessari.

 Fonaments de la comptabilitat1.
       analítica
       1.1. Definició i objectius
       1.2. Estructura de costos. Classificació
       1.3. Sistemes d'imputació de costos
       1.4. Anàlisi de costos i presa de
              decisions

   2. El mètode de costos complets (full-
       costing)
       2.1. Generalitats
       2.2. Sistemes de costos complets
       2.3. Implementació i limitacions
       2.4. Variants del model

Continguts del curs:

Introduir els participants en els conceptes
relacionats amb la comptabilitat analítica.

Proporcionar als participants
coneixements sobre diferents models de
costos.

Aprendre els elements relacionats amb
els costos estàndard i el seu paper.

Objectius específics:

    3. El model direct-costing
       3.1. Fonaments del model
       3.2. Aplicacions del model
       3.3. Anàlisi de resultats 
       3.4. Equivalència de models 

   4. El model ABC
       4.1. Objectius. Origen i definicions
       4.2. Aplicacions del model
       4.3. Les activitats. Identificació, 
              classificació i costos
       4.4. Pressupostos. Síntesi del sistema 
              pressupostari

   5. Els costos estàndards
       5.1. Definició i avantatges
       5.2. Classes d'estàndards
       5.3. Modes d'establir els costos 
              estàndards
       5.4. El pressupost flexible
       5.5. Resultats
       5.6. Desviacions.

https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe

