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CASH MANAGEMENT. GESTIÓ DE 
TRESORERIA 

 

 
 

La gestió de tresoreria ha passat de ser una mera tasca administrativa (comptabilitat de 
bancs i coneixement del saldo) a ser una necessitat de gestió en les empreses, no només 
per l'escassetat dels recursos líquids, sinó per una exigència de millora de la gestió. El 
cash management implica treballar en tots els circuits generadors/drenadors de liquiditat. 
El tresorer ha de gestionar diferents riscos (liquiditat, canvi, interès, ...) i, a més, ha de 
gestionar i minimitzar els saldos ociosos, així com optimitzar la negociació amb bancs 
referent a la compra de serveis de cobrament i de pagament. La capacitat d'estalvi que 
una correcta gestió del cash management de la companyia pot generar converteix a aquest 
departament en un potencial "centre de benefici". 
 

O B J E C T I U S 
 
• Com realitzar un pla de tresoreria per planificar i controlar la liquiditat de l'empresa. 
• Quins són els criteris, tècniques i instruments més útils en la gestió de tresoreria, tant 
domèstica com a internacional. 
• Com realitzar una previsió de la liquiditat de l'empresa, dins del marc del llarg termini. 
• Els criteris de decisió dels instruments per gestionar eficaçment els dèficits de 
tresoreria, sabent què aspectes es poden negociar i quins no. 
• Com administrar els excedents de tresoreria atenent a diferents jerarquies de decisió. 
• Com optimitzar la negociació i la relació a llarg termini amb les entitats bancàries. 
• La gestió de les tresoreries d'un grup: les seves relacions, oportunitats i contractes. 
 

P R O G R A M A 
 
1- Una visió general del Cash Management       3h 

- Liquiditat i benefici 
- Cicle de tresoreria 
- Les 3 "R" del tresorer. Riscos a gestionar 
- Les funcions del tresorer 

 
2- El cicle de cobraments nacionals         3h 

- Fites rellevants 
- Procés de facturació. Pre i post facturació 
- Fixació de venciment. Llei de Morositat 
- Mitjans de cobrament. Anàlisi. SEPA 
- Descomptes per ràpid pagament 

 
3- El cicle de pagaments nacionals          3h 

- Comanda, recepció i IVA 
- Mitjans de pagament 
- Finançament de proveïdors 

 
4- Gestió del risc de liquiditat         3h 
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- Pressupostos i previsions 
- Control de la posició. 
- Eines de gestió de la posició 
- Centralització de tresoreria física / jurídica 

 
5- Gestió del finançament i la inversió d'excedents           1h 

- Línies financeres. Característiques i costos 
- Alternatives d'inversió. Riscos 

 
6- Negociació bancària             2h 

- Anàlisi des del punt de vista de l'empresa 
- Negoci bancari: Fixació de condicions. Avaluació 
- Anàlisi des del punt de vista de l'entitat 
- Decàleg de la negociació bancària 
- Les reclamacions a bancs 

 
7- Tresoreria i sistemes d'informació          1h 
 

- Comunicació empresa – banc 
 

 
M E T O D O L O G I A 

 
La participació activa és l’eix fonamental entorn el qual es desenvolupa aquest curs, 
d’aquesta manera, les sessions combinen l’exposició de conceptes teòrics amb la 
realització de supòsits pràctics, extrets de la realitat empresarial, que són analitzats de 
forma individual i grupal.  Els supòsits presentats permeten una ràpida transferència a la 
realitat empresarial de cada un dels participants.   
  Els mitjans didàctics utilitzats per la impartició del curs consisteixen en la utilització el 
canó de projecció, i en el lliurament de material de suport que complementa l’exposició 
el  docent. 
 
 
 
 
 
 


