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INTRODUCCIÓ: 
L’objectiu de les empreses és mantenir-se en el temps i experimentar creixement. 
L’obtenció de beneficis és doncs un dels seus objectius primordials, ja que a més beneficis 
més poden reinvertir i per tant créixer. Aquesta progressió poden controlar-la a partir de 
la compatibilitat. 
Però hi ha un altre punt tant important com l’objectiu de guanys que no s’ha de perdre de 
vista. Aquest punt és la tresoreria de què disposa. Saber si podrà fer front als seus 
pagaments en el termini establert, liquidar amb les administracions, poder afrontar els 
sous dels treballadors, acomplir amb els proveïdors i altres obligacions, és primordial per 
a la sostenibilitat de la companyia. 
També cal remarcar que el fet que l’empresa pugui preveure a temps si li mancarà 
liquiditat, o bé, si ni sobrarà, comportarà que pugui establir condicions amb les entitats 
bancàries que li siguin més avantatjoses. 
Aquest segon punt, la liquiditat, s’ha de controlar amb la mateixa cura que l’obtenció de 
guanys. 
Aquest curs ofereix treballar amb unes eines que poden ajudar a portar aquest control 
imprescindible com ho és la comptabilitat. 
 
OBJECTIUS: 
Després de realitzar el curs l’assistent ha de poder: 
- Conèixer els models de previsió i la seva utilitat. 
- Planificar els pressupostos de tresoreria un any vista. 
- Saber interpretar a temps si haurà de negociar finançament amb entitats bancàries. 
- Podrà saber si en algun moment determinat disposarà de suficients recursos per 
realitzar inversions. 

 
DESTINATARIS: 
Directors administratius i financers, comptables, gestors i a totes aquelles persones que 
per necessitats d’informació o de treball utilitzin i vulguin poder controlar la tresoreria de 
l’empresa. 
 
TEMARI: 

1. Cash-flow, concepte i classes. 
2. La gestió de la tresoreria. 

2.1. Gestió i sistemes. 
3. Els comptes previsionals. 

3.1. Els pressupostos. 
3.2. La planificació de la tresoreria. 

4. Les previsions de tresoreria. 
4.1. Els fluxos de cobrament i pagament. 

4.1.1. Fluxos de cobrament. 
4.1.2. Fluxos de pagament. 

4.2. Finançament del dèficit de tresoreria. 
4.3. Excedents de tresoreria. 

5. La zona SEPA. 
5.1. Modalitat Basic Core (B2C). 
5.2. Modalitat B2B. 

6. Exercici pràctic. 
6.1. Punts d’interès. 
6.2. Desenvolupament anual íntegre. 

GESTIÓ PRÀCTICA DE LA TRESORERIA. 
CASH FLOW 
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PROFESSORAT: 
Sra. Anna Castellà. Diplomada en empresarials i consultora especialista en l’àrea 
econòmico-financera. 
 
DURADA: 
20 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
 
 
 


