
          

 
 

 

 

 

LA GESTIÓ FINANCERA DEL MEU PROJECTE: CONCEPTES 
CLAUS 

2, 4 i 5 d’octubre de 2017  

16:00 a 20:00 hores 
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OBJECTIUS: 
-Dins de la gestió d’un projecte, la part financera és 
la més tècnica i de vegades la més desconeguda. 
Amb aquest taller us pretenem repassar les 
principals conceptes financers per garantir que la 
gestió del projecte és completa. 
 
CONTINGUTS: 
Sessió 1 
• Objectiu: 
- Conèixer i saber analitzar un pla de tresoreria 
• Continguts: 
- El pla financer i la projecció en el futur 
-El flux de tresoreria i les necessitats de finançament 
-casos pràctics 
Sessió 2 
• Objectiu: 
- Conèixer i saber analitzar un compte de resultats 
• Continguts: 
-El compte de resultats 
-El llindar de rendibilitat com a mesura del risc 
-El benefici operatiu com a mesura de la rendibilitat del meu 
projecte 
-casos pràctics 
Sessió 3 
• Objectiu: 
-Conèixer i saber analitzar un balanç 
• Continguts: 
-El balanç 
-Inversió al balanç: circulant i fix 
-El deute al balanç 
-Les tres dimensions de les finances: caixa, resultats i 
balanç 
-La gestió financera integral 
-casos pràctics 
 
DESTINATARIS: 
empresaris/àries. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
12 hores (3 sessions)  
2, 4 i 5 d’octubre de 16:00 h. a 20:00h 

  
PROFESSOR: 
Sr. Francesc Barrachina  
 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Seminari 100% subvencionat Les places són 
limitades i s'acceptaran per rigorós ordre de 
recepció. Es necessari formalitzar inscripció. 
 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Centre d’emprenedoria de ca n’Ametller 
Camí de ca n’Ametller, 20 
08195 Sant Cugat del Vallès 
 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
Emplenant formulari  penjat a la web municipal  
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 
O bé al telf. 010  
 
 
 
 
 
 
Per més informació: 
 
Ajuntament de Sant Cugat  
Tel. 93 565 70 00 
Promoció Econòmica 
formacioempresa@santcugat.cat 
 
 
 

 
 
Amb el suport i cofinançament de:      
 

       


