COL (Càlcul Orgànic Local)
Eina per millorar la gestió
dels costos en horta
Jornada tècnica
MONELLS, 22 de novembre de 2018

Presentació
La majoria de les empreses d’horta
són de dimensions petites. La presa
de decisions pot provocar que
l’empresa tingui èxit o que suposi la
seva desaparició.
Alguns dels aspectes que més
preocupen a aquestes empreses són
els que fan referència a la seva gestió
econòmica. Saber quins factors cal
tenir en compte per determinar-ne el
càlcul de costos pot ajudar a decidir si
un plantejament inicial es pot dur a
terme o no.
Es per aquest motiu que l’Escola
Agrària de l’Empordà ha programat
una jornada en la que s’explicarà el
funcionament d’una eina amb la què
es pot calcular, de manera orientativa,
el preu de cost d’un producte.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.10 h Presentació de la Jornada
10.15 h Aspectes agronòmics a conèixer: el planter, la llavor, les hores
de feina, l’adobat, el reg, etc. Idees orientatives per a valorarles. Disponibilitat de l’eina COL
11.15 h Pausa
11.45 h L’eina COL (Càlcul Orgànic Local). Càlcul de costos a partir de
variables. Exemples de càlculs reals
12.45 h Cloenda de la Jornada
Les sessions aniran a càrrec del Sr. Joan Antoni Castejón, investigador de la
Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la Universitat de Vic.

Lloc de realització
Escola Agrària de l’Empordà
Finca Camps i Armet s/n
17121 MONELLS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s omplint el següent formulari:
https://goo.gl/forms/rjYddVlZj4fJvw8h2
Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de l’Empordà:
Sr. Josep M Puigdemunt
(Tel.: 972 630 622 – A/e: jmpuigdemunt@gencat.cat).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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