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El 72% de les operacions presentades es deneguen per errors en l’informe financer. 
Saps preparar correctament una sol·licitud de finançament?  

Segueix-nos 

 

COM PREPARAR I PRESENTAR DE FORMA       

EFICIENT UNA SOL.LICITUD DE FINANÇAMENT 

Formació de 12 hores. Dimarts i dijous de 16h a 20h 
A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 

 
 

 

 
INSCRIPCIÓ 

 

Més informació: Sra. Rosa Subirana, Tel. 93 727 27 27 - esec@esec.cat 

En aquest curs t’ensenyarem a preparar eficaçment una 
sol·licitud de finançament perquè tinguis més probabilitats d’èxit. 
Aprendràs també a negociar les condicions i les garanties 
econòmiques més favorables per a tu i el teu negoci. 

El nostre docent: Sr. Toni Valls. Economista, consultor financer i auditor intern.   

Vols saber més del nostre docent? 
 

Programa:  
 

1. Fases de plantejament, presentació, aprovació i negociació 
d’una operació de finançament.  
2. Metodologia a aplicar. 
3. Els analistes de riscos: qui són i què fan. 
4. Aspectes clau que ha d’incloure una presentació de finançament a les entitats bancàries. 
5. Revisió dels estats financers 
6. La documentació 
8. Productes financers: avantatges i inconvenients de cadascun i la seva negociació.  
9. Fonts de finançament tradicionals i alternatius. 
10. Condicions bancàries  
11. Taller pràctic: preparació d’ informes financers segons diverses casuístiques de l’empresa. 
12. Taller pràctic: simulacions en full de càlcul (Excel) de diferents tipus de finançament. 

“Els assistents al curs tindran l’oportunitat de rebre un assessorament de com enfocar la 
preparació d’una sol·licitud de finançament de la seva pròpia empresa”  

Preu: 220€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 156€.  

Autònoms  i aturats 187€.  

Opció MAIG 
Data: 5, 10 i 12 

Opció OCTUBRE 
Data: 18, 20 i 25 
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