CURS DE TRESORERIA
El Col.legi d’Economistes d’Andorra, en col·laboració amb el Col.legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya, organitza un curs de Tresoreria. L’objectiu del curs és assolir coneixements sobre:
-

Finançament de circulant: descompte comercial, línies de crèdit, factoring i confirming

-

La gestió de tresoreria a la empresa. Preparació i seguiment de pressupostos de tresoreria
Conceptes bàsics de matemàtica financera

-

Com analitzen el risc les entitats financeres: anàlisi quantitatiu I qualitatiu. Com negociar amb
entitats financeres: estils I tècniques de negociació i instruments de negociació.

Dates i horaris:

·
·
·
·

Nombre d’hores:

20 hores lectives

Dirigit a:

Responsables de tresoreria, caps d’administració i directors financers que,
dins de les seves funcions habituals, s’hi trobi el tracte amb entitats
financeres i desitgin aprofundir en el coneixement dels diferents productes
financers, la gestió de la tresoreria en el si de l’empresa i la negociació amb
les entitats financeres.

Preu:

Dijous 26 de setembre del 2019 de 15 a 20h.
Divendres 27 de setembre del 2019 de 9 a 14h.
Dijous 3 d'octubre del 2019, de 15 a 20h.
Divendres 4 d'octubre del 2019 de 9 a 14h.

·

690€/persona (col·legiats)

·

790€/persona (no col·legiats)

·

Empreses o despatxos professionals que inscriguin un mínim de 3
persones gaudiran d’un descompte del 20% sobre la tarifa

(Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència del Col·legi Oficial
d’Economistes d’Andorra.)
Per tal de reservar la plaça s’ha de realitzar un ingrés bancari a:
Entitat: BancSabadell d’Andorra
Titular: Col.legi Oficial d’Economistes d’Andorra
IBAN: AD85 0008 0090 3312 0079 7270
Referencia: Nom i cognoms de l’inscrit (important)
Les inscripcions es poden fer com a màxim fins el dia 16 de setembre del
2019.
Lloc
Places mínimes/màximes

Sala d’actes del BancSabadell d’Andorra, Av. del Fener 7 (placeta interior)
AD500 Andorra la Vella
10 Mínim / 25 màxim

Col·laboració tècnica:

Sr. Ramón Pau Mateo, llicenciat en Ciències Empresarials i amb diversos
post-graus en comerç internacional. Va desenvolupar la seva experiència
professional a Banc Sabadell i Caixabank del 1987 al 2011, i ha estat
vinculat a la xarxa comercial d’ambdues entitats, tractant directament amb
empreses i també en operacions de comerç exterior. Actualment
compagina les tasques de docència en Comerç internacional (a entitats
bancaries, post-graus, cambres de comerç...) amb l’assessorament en tots
els àmbits a empreses a través la seva consultoria.

DADES D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms:
Nota:(És important indicar el nom complert per tal de fer entrega del certificat d’assistència)

Telèfon:
Correu electrònic:
Empresa:
Col·legiat:
Inscripcions:

Normativa:

Enviar full d’inscripció i còpia de l’ ingrés bancari a c.o.e.a@andorra.ad
Telèfon de contacte : + 376 809030 (De dilluns a divendres de 9h a 18h)
-

La reserva de plaça es fa efectiva quan es paga el 100% del cost
total del curs (en el cas dels no col·legiats)

-

En qualsevol cas, el pagament de l’import total s’ha de fer efectiu
com a màxim fins el dia 16 de setembre del 2019.

-

El C.O.E.A. es reserva el dret d’anul·lar el curs per manca d’inscrits
i es retornaran els diners per la mateixa via en què es va fer el
pagament.

-

He llegit i accepto les condicions d‘inscripció i de pagament.

-

Desitjo rebre informació d’altres cursos i esdeveniments que
organitzi el Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra.

Signatura:

Clàusula informativa: En compliment del que disposa la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades de
personals, el Col·legi Oficial Economistes d’Andorra informa que les dades que ens facilitin seran incorporades a un fitxer
informatitzat , la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen al Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra, que prendrà les
mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i
supressió es poden adreçar al servei de secretariat del col·legi, Crta de l’Obac, Edf. Forestal, Escala A, baixos. AD500 Andorra la
Vella.

