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FINANCES PRÀCTIQUES PER A LA PIME
(3a EDICIÓ - VALLÈS OCCIDENTAL)

PROFESSOR..............................................................................................................

·    Javier Ornia (Director del curs)

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses 
per ESADE. Especialització en Finances (Strumenti 
Derivati i Corporate Banking) per a la Università 
Luigi Bocconi, Milà. MBA per ESADE. International 
Faculty Development Program IFPD pel IESE. 
Conferenciant PIMEC. Professor del Dept. de 
Control i Direcció Financera i Director Tècnic de CJ 
Continua. Experiència en marketing de gran 
consum i consultoria. A més ha estat fundador i 
promotor d’iniciatives empresarials que en 
l’actualitat lidera. 

PROGRAMA..............................................................................................................

Part 1a. Anàlisi i Diagnosi Econòmico-Financera
·    Introducció a l'estructura patrimonial de l'empresa: el balanç de 

situació.
·    Anàlisi del compte de resultats.
·    Rendibilitat econòmica vs rendibilitat financera.
·    Avaluació de la rendibilitat i de la creació de valor: la diagnosi.

Part 2a. Planificació Financera
·    La planificació financera a curt termini: finances operatives.
·    Rotacions del circulant. Necessitats operatives de fons.
·    La planificació financera a llarg termini en sintonia amb l'estratègia 

empresarial.

Part 3a. Cash Management
·    Productes financers que ens permeten controlar el mapa de risc de 

l'empresa (risc comercial, risc tipus d'interès, risc matèries primeres, 
risc inflació, risc divisa, etc.).

·    Avaluar serveis que no aporten valor afegit a l'organització 
podent-se externalitzar (Confirming, Factoring, Renting) i millorant 
així el balanç banc - empresa.

·    Negociació Bancària.
·    Gestió de la Morositat.

Part 4a. Anàlisi i selecció d'inversions
·    Mètodes d'anàlisi de projectes d'inversió.
·    La valoració de les empreses.
·    Fonts de finançament alternatives a les tradicionals.   

DATES ..............................................................................................................

Dijous 9, 16, 23 i 30 de maig.
Totes les sessions seran de 16:00h. a 20:30h.

LLOC DE REALITZACIÓ..............................................................................................................

Caixa Penedès. Ps. de la Plaça Major, 16-18. Sabadell

OBJECTIUS..............................................................................................................

·    Saber identificar la informació rellevant per a formular una diagnosi 
de la situació econòmico-financera de l'empresa. Conèixer i 
treballar sobre indicadors per a poder treure conclusions sobre la 
seva evolució. Veure casos d'empreses reals, per a contrastar 
actuacions i resultats. 

·    Saber quines mesures financeres es poden prendre quan l'empresa 
es troba en una situació delicada. 

·    Ser capaços d'escollir entre diferents opcions estratègiques per a 
obtenir els millors resultats financers.

·    Aprofundir en les eines financeres existents en el mercat que 
permeten optimitzar la gestió del circulant i tresoreria "Cash 
Management" així com en les diferents estratègies de cobertura 
davant èpoques de turbulència i incertesa.

A QUI ESTÀ ADREÇAT..............................................................................................................

·    El curs està adreçat a tots aquells que compleixin responsabilitats 
directives financeres i estratègiques a la PIME, i que estiguin 
interessats a conèixer i utilitzar eines que els permetin millorar els 
seus resultats i reciclar els seus coneixements. De la mateixa 
manera, poden beneficiar-se del present programa tots aquells que 
no tinguin relació directa amb departaments financers, i que els 
pot ajudar a comprendre el treball financer i com ajudar al mateix 
des de la seva posició a l'empresa.


