
Amb la 

col·laboració de:

Promogut

per:

Amb el 

finançament de:

TALLERS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC, ECONÒMIC I 

JURÍDIC SOBRE ECONOMIA COOPERATIVA - 2021

Pre-viabilitat de projectes cooperatius
Com analitzar els models d’ingresos i estructura de 
costos de projectes cooperatius

Objectius:
• Revisar quines consideracions fer i 

quines eines utilitzar per analitzar la 
pre-viabilitat de nous projectes o en 
la innovació de nous productes o 
serveis, que endeguem o 
acompanyem.

• Entenent la pre-viabilitat com una 
primera aproximació a la rendibilitat 
i factibilitat de projectes de nova 
creació o innovant amb nous 
productes o serveis.

• Explorar quins elements analitzar per 
dimensionar la pre-viabilitat de 
projectes: 
− l’estructura de costos relacionats 

amb les activitats i recursos 
claus del projecte o nou 
producte/servei.

− Els models d’ingressos més 
adequats als segments de 
clients.

− El punt d’equilibri dels projectes. 
Què és i com dimensionar-lo.

Continguts:
• Què entenem per pre-viabilitat? 

Aspectes introductoris. .
• Cas pràctic.
• Estructura de costos: definició, 

identificació, recull i consideracions 
dels costos associats al projecte.

• Models (fonts) d’ingressos: definició i 
identificació, preus i 
dimensionament de vendes, 
modalitats de fonts d’ingressos.

• Introducció a les eines d’anàlisi de la 
pre-viabilitat del projecte

En aquest taller s’exposaran les 
dimensions a analitzar per conèixer la 
pre-viabilitat de projectes. No és doncs 
una sessió dedicada a la gestió 
econòmic-financera o comptable de 
projectes.

Metodologia:
Taller on-line (3 hores) dinamitzat per 
persones expertes en economia social i 
cooperativa:

• Amb disponibilitat d’atenció plena
durant les 3 hores.

• Amb treball individual, en parelles i 
reflexió en grup.

La sessió es basarà en un exemple 
pràctic, per tal de que sigui activa, 
motivadora, reflexiva, col·laborativa i 
pràctica.

Destinatàries:
• Professionals i personal tècnic de la 

Xarxa d’Ateneus Cooperatius.
• Personal tècnic assessor, persones

emprenedores i sòcies de 
cooperatives.

• Associacions i altres entitats i/o 
empreses que puguin optar per la 
transformació a cooperativa.
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