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Millora el control i el 
reporting de la comunitat 
de propietaris amb Excel 
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La gestió de comunitats inclou tasques de molta 

responsabilitat i que requereixen una gestió 

eficaç i àgil, entre elles  la de generar informes 

per entregar tant als propietaris (arrendadors) 

com als llogaters (arrendataris).

Com ens pot ajudar Excel, en el control econò-

mic de l’administració d’una comunitat? Com 

puc generar informes, que tot i contenir una 

gran quantitat de dades, siguin fàcils d’entendre 

i visualment atractius?

El fet de tenir tota aquesta informació unificada 

en una plantilla fàcil d’entendre, d’utilitzar i 

d’actualitzar i la possibilitat de generar informes 

visuals atractius, així com gestionar grans 

quantitats de dades de forma còmoda i àgil, són 

algunes de les funcions que ens pot oferir Micro-

soft Excel en la gestió de comunitats. 

Microsoft Excel ens ofereix flexibilitat i comodi-

tat al moment de realitzar totes aquestes 

tasques, està a l’abast de qualsevol professional 

i aprendre’l a utilitzar correctament ens perme-

trà assolir eficaçment els nostres objectius amb 

menys esforç i més precisió, potenciarà el nostre 

treball i optimitzarà el servei que oferim com a 

gestors de comunitats. 

En aquest seminari, dirigit a tots aquells profes-

sionals que administren comunitats i vulguin 

ampliar els seus coneixements sobre Excel, 

oferirem una visió eminentment pràctica de 

Microsoft Excel orientat a la gestió de comuni-

tats. Mitjançant exercicis pràctics aprofundirem 

en les possibilitats que ens ofereix aquesta eina i 

crearem una plantilla que ens permeti agilitzar 

les tasques del nostre dia a dia així com la 

generació d’informes visuals atractius per tal de 

poder-los entregar ja sigui als arrendadors o 

arrendataris.

Adquirir i aplicar els 

coneixements necessaris per la 

utilització de les eines de 

Microsoft Excel en l’àmbit de la 

gestió de comunitats.

Aprendre a utilitzar plantilles i 

crear-ne de noves adaptades a 

les nostres necessitats. 

Assolir els coneixements 

necessaris per utilitzar Excel 

com a eina de Reporting.  

Realitzar de forma senzilla i 

ràpida gràfics, taules i fórmules.

Analitzar grans quantitats de 

dades amb taules dinàmiques.

OBJECTIUS/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA
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Aprèn a crear informes estètics i concisos amb 
tota la informació necessària.

Models de reporting automàtic.

Presentem-ho bé: Passar de la dada als gràfics.

Impressió i personalització d’informes.

LA GENERACIÓ D’INFORMES DE REPORTING 

4 CAS PRÀCTIC: CREACIÓ D’UNA 
PLANTILLA  PERSONALITZADA

1
El pressupost anyal – Previsió d’ingressos i 
despeses.

El arrendataris i el control d’ingressos i despeses 
derivades de la propietat.

Seguiment de la previsió del pressupost versus 
la realitat – Control de desviacions.

EL CONTROL D’UNA ADMINISTRACIÓ DE 
COMUNITATS – MANIPULACIÓ DE DADES

2
Filtrar una base de dades i recerca d’aquella 
informació que busquem.

Taules dinàmiques – Resumeix, analitza i creua 
dades.

TRACTAMENT DE GRANS QUANTITATS DE 
DADES
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/// INSCRIPCIONS

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta.

AD500 Andorra la Vella.

Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

HORARI: de 15.00 a 19.00 hores

DURADA: 8 hores 

IMPORT: 360 €

Requisits per assistir a la formació:
/ Caldrà portar ordinador portàtil amb Microsoft Office instal·lat (Recomanable versió 
2013 o superior).
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POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas  d'anul·lació  de la 

inscripció per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies abans 

de l'inici del programa per tenir dret al reemborsament de 

l’import total. Si es notifica fora d’aquest termini el 

reemborsament serà del 60% de l’import. Les cancel·lacions 

iniciat el programa no tenen dret a devolució.

MESURES COVID-19 

1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
// A la sala de formació, el màxim d'assistents permesos no podrà superar les deu persones.

// Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el 
mobiliari per garantir una separació mínima d'un metre i mig entre els assistents i entre els 
assistents i el docent.

2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
// És obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.

// Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.


