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La gestió de tresoreria

Introducció

Les operacions més comunes de les 

empreses són les inversions, les vendes, 

les prestacions de serveis, els 

subministraments, les despeses, els 

préstecs i els crèdits, que s’acaben amb 

els cobraments i pagaments respectius.



La gestió de tresoreria

La funció de la direcció econòmica i 

financera és aconseguir l’equilibri, garantint 

la rendibilitat de l’excés de diners i evitant 

el pagament de despeses financeres 

innecessàries en préstecs, descoberts, 

etc., controlant els moviments de fons, 

saldos, tipus d’interès i condicions 

bancàries, entre altres.



La gestió de tresoreria

La gestió de tresoreria es basa de manera 

predominant en dos conceptes bàsics, el 

cobrament i el pagament, els circuits 

d’aquests conceptes i el control i gestió de 

les condicions bancàries.



La gestió de tresoreria

Les empreses han de portar un control de 

la tresoreria de manera regular i precisa 

per mitjà dels llibres i registres comptables i 

dels mecanismes de control i conciliació, 

per comprovar que les xifres comptables 

registrades en els llibres existeixen o 

quadren amb les xifres reals que hi ha a la 

caixa, als bancs, etc.



La gestió de tresoreria

Els llibres voluntaris no són exigits per cap
llei o normativa; són els que l’empresa estima
oportuns per administrar-se millor, és a dir, per
a les necessitats d’informació i control de la
seva activitat.

▪ El pressupost de tresoreria recull el resultat
de sumar les entrades de diners i restar les
sortides de diners, projectant-ho en el
temps.
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La gestió de tresoreria

Definició de conceptes bàsics

▪ Ingressos. Operacions o activitats que incrementen el
valor patrimonial de l’empresa (vendes, ingressos
financers, etc.), però no quan aquest increment de
patrimoni és degut, per exemple, a augments de
capital, ja que és un increment de patrimoni però no
un ingrés.

▪ Despeses. Operacions o activitats que disminueixen
el valor patrimonial de l’empresa (consum de
mercaderies, serveis exteriors, despeses de personal,
etc.).



La gestió de tresoreria

Definició de conceptes bàsics

▪ Cobraments. Entrada de diners.

▪ Pagaments. Sortida de diners.

▪ Flux de caixa o de tresoreria. Entrada i sortida

d’efectiu en un període determinat.



La gestió de tresoreria

Fluxos d’ingressos

Les empreses poden estar en situació de beneficis i tenir

problemes de liquiditat, i viceversa.

És bàsic distingir entre els conceptes de salut econòmica

(capacitat de generar beneficis) i salut financera

(capacitat de pagament a curt termini) en una empresa.

El corrent d’ingressos i despeses és independent del 
corrent de cobraments i pagaments.



La gestió de tresoreria

Exemple 1

L’empresa Novíssima Rumasa compra avui mercaderies per 6.000€ euros i les ven 

totes avui per 10.000 €. Les vendes es cobren el 80% al comptat avui en efectiu i la 

resta a 30 dies, mentre que les compres es paguen d’aquí a 30 dies (no hi 

comptem l’IVA per simplificar l’exemple).

• Quin resultat econòmic obtenim avui?

• Com queda la tresoreria avui?

• Tenim viabilitat econòmica? Perquè?

• Tenim viabilitat financera? Perquè?



La gestió de tresoreria

Exemple 1

L’empresa Novíssima Rumasa compra avui mercaderies per 6.000 euros i les ven totes avui per 

10.000 €. Les vendes es cobren el 80% al comptat avui en efectiu i la resta a 30 dies, mentre que les 

compres es paguen d’aquí a 30 dies (no hi comptem l’IVA per simplificar l’exemple).

Resultat econòmic de l’operació (avui) = ingressos – despeses = 10.000 – 6.000 = 4.000€ 

Cobraments de vendes = 80% · 10.000 = 8.000€

Tresoreria avui = cobraments – pagaments = 8.000 – 0 = 8.000€

Deutors comercials = 2.000€

Creditors comercials = 6.000 € 



La gestió de tresoreria

Liquiditat

Tenir prou liquiditat és necessari per assolir el nivell de
creixement i desenvolupament que vol l’empresa.

La liquiditat depèn d’aquests punts:

• El temps requerit per convertir els actius en diners.

• La incertesa en el temps, i el valor de realització o
conversió dels actius en diners.

El corrent d’ingressos i despeses és independent del corrent 
de cobraments i pagaments.

La liquiditat és la capacitat dels actius per convertir-se en diners efectius 
de manera immediata sense pèrdua significativa del valor que tenen.



La gestió de tresoreria

Liquiditat

La manca de liquiditat sol provocar retards en el compliment de

les obligacions de pagament, augment de costos (interessos,

penalitzacions, embargaments), un possible concurs de

creditors i fins i tot tancament del negoci.

La tresoreria està formada pels diners de caixa, més el saldo en

les entitats financeres, més les inversions líquides (en actius

lliures de risc i venciment inferior a 3 mesos).

Resultats econòmics negatius acaben

comportant problemes de tresoreria (liquiditat).



La gestió de tresoreria

Liquiditat

La solvència (solvència a llarg termini) és la capacitat de

l’empresa per fer front als pagaments a curt i llarg termini.

És a dir, una empresa no és solvent quan els seus actius

no són suficients per apuntalar els seus passius.

Cal diferenciar entre el concepte de solvència i el de

liquiditat. Tot negoci solvent no té forçosament liquiditat, ja

que hi poden haver problemes puntuals de liquiditat. I un

negoci amb liquiditat no vol dir que a llarg termini sigui

solvent.



La gestió de tresoreria



El pla de viabilitat

EL PLA DE VIABILITAT ÉS UNA EINA CIRCULAR, no té
un final clarament definit.

El pla de viabilitat serà el document on es reflectirà el
contingut del projecte empresarial que es pretén posar
en marxa i que comprendrà el desenvolupament concret
per portar a la pràctica els nostres objectius.

Un altre objectiu del Pla de Viabilitat és que servirà com
a targeta de presentació a l’hora de donar a conèixer el
projecte a terceres persones (possibles inversors,
entitats financeres, administració, etc).



El pla de viabilitat

És una eina de planificació i control. Ha de ser l’eina
que permeti als emprenedors la planificació ordenada i
coherent de la seva idea de negoci. Aquesta eina de
planificació i control també ens permet:

▪ Tenir una visió íntegra del projecte

▪ Ajudar a ordenar les idees

▪ No oblidar dades importants

▪ Definir les estratègies que cal seguir

▪ Validar les hipòtesis considerades

▪ Analitzar costos i rendibilitats

▪ Anticipar possibles problemes.



El pla de viabilitat

El pla econòmic i financer esdevé la síntesi dels
aspectes econòmics del pla d’empresa, les
magnituds bàsiques del qual s’obtenen a partir dels
diversos apartats del pla.

Per exemple, de les previsions de vendes i dels
preus definits se’n desprendran els ingressos
previsibles de l’empresa.

-- Desde un punt de vista financer aquestes vendes
també tindran la seva previsió de cobraments
(habitualment al comptat, 30/60 dies...)



El pla de viabilitat

El pla econòmic i financer està compost per:

1. Pla d’inversions i necessitats inicials

2. Pla de finançament

3. Compte de resultat provisional

4. Previsió de tresoreria

5. Balanç de situació provisional

6. Punt d’equilibri de l’empresa.



El pla de viabilitat

1. Pla d’inversions i de necessitats inicials

▪ Representa el càlcul de la inversió inicial, així
com de la forma de titularitat dels actius de
l’empresa.

▪ Inclourà el desemborsament necessari per
finançar tant l’immobilitzat material (local,
maquinària, mobiliari i utillatge, equips
informàtics i d’altres) com l’immaterial
(despeses de constitució, de primer



El pla de viabilitat

1. Pla d’inversions i de necessitats inicials

▪ Establiment, drets de traspàs i d’altres) i
les existències necessàries per cobrir l’estoc
inicial.

▪ També cal incloure un estoc de tresoreria
per fer front a pagaments inicials, i això
permetrà alleugerir les tensions de tresoreria
durant els primers mesos d’activitat.
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El pla d’inversions



El pla de viabilitat

2. Pla de finançament

▪ El finançament de la inversió inicial i de les altres
necessitats podrà fer-se mitjançant finançament
extern o bé mitjançant finançament propi.

▪ Aquest finançament haurà de tenir en compte el
finançament del fons de maniobra necessari per al
desenvolupament de l’activitat normal de l’empresa.

▪ Es tracta que el total de recursos sigui igual al total
de les necessitats estimades en l’apartat anterior.
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El pla de finançament



El pla de viabilitat

3. Pla de despeses

▪ Representa les despeses estables pel
funcionament de la nostra activitat econòmica.

▪ Inclourà lloguers, reparacions, rentings, serveis
professionals, entre d’altres.

▪ Les despeses és reflecteixen en el compte de
resultats
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El pla de despeses



El pla de viabilitat

4. Pla d’operacions

▪ Són els serveis i/o producte venuts i que representn els
ingressos derviats de la nostra activitat econòmica.

▪ Hem de preveure , en base al testeig o estudi de mercat,
quines seràn les nostres vendes per projectar els resultats de
la cooperativa.

▪ És un document viu, i el seu valor resideix en la comparativa i
el seguiment econòmic.

Necessitem el cost del servei i el preu de venda.
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El pla d’operacions



Cost i Preu de Venda

Que són els costos?

S’entén per cost, la mesura i valoració del 

consum realitzat o previst per l’aplicació 

racional dels factors per l’obtenció d’un 

producte o servei.

Cost ≠ Despesa



Cost i Preu de Venda

Tipus de costos

Cost operatiu i no operatius: Els vinculats a l’obtenció 
del producte o a la seva comercialització i administració

Cost directe i indirecte: Els que es poden ser assignats 
inequívocament al cost del producte (directe) i els que 
necessiten un repartiment subjectiu ( indirecte)

Cost variable i fixe: Depenent si augmenten o 
disminueixen segons el volum de l’activitat (variable), o 
si sempre són els mateix import (fixes).



Cost i Preu de Venda

SI ÉS DIRECTE PER QUÈ? SI ÉS INDIRECTE PER QUÈ?

Material fungible

Sous

Lloguers

Contractacions externes

Despeses d’administració

Telefonia

Fotocòpies



Cost i Preu de Venda

Tipus de costos

Cost operatiu i no operatius: Els vinculats a l’obtenció 
del producte o a la seva comercialització i administració

Cost directe i indirecte: Els que es poden ser assignats 
inequívocament al cost del producte (directe) i els que 
necessiten un repartiment subjectiu ( indirecte)

Cost variable i fixe: Depenent si augmenten o 
disminueixen segons el volum de l’activitat (variable), o 
si sempre són els mateix import (fixes).



Cost i Preu de Venda

Metodes per fixar preus

• Basat en els costos i el marge.

• Segons la competència.

• Segons el preu objectiu (punt d’equilibri).

• Segons la demanda.

• Segons el valor del producte.





Elements d’anàlisi del pla de 

viabilitat

1. Compte de resultats previsional

Mostra els beneficis esperats per l’empresa com a diferència entre

ingressos i despeses.

És important especificar tant les diferents partides que determinen el

compte de resultats com la seva tendència i evolució, destacant com

poden afectar els canvis al resultat global de l’empresa.



Elements d’anàlisi del pla de 

viabilitat

1. Compte de resultats previsional

Convé especificar les diferents hipòtesis que s’han considerat a

l’hora de calcular les diferents partides que formen els comptes de

resultats.

És interessant fer totes aquestes previsions considerant diferents

escenaris (negatiu, positiu, òptim) per poder estar preparats davant de

les diferents necessitats que requerirà cadascun d’aquests casos.



Elements d’anàlisi del pla de 

viabilitat

2. Previsió de tresoreria

Permet observar la liquiditat de l’empresa i, per tant, preveure les

necessitats de tresoreria que puguin sorgir, mitjançant l’especificació

de les partides de cobrament (per vendes o per altres conceptes), així

com les partides de pagament (per compres, despeses de personal, de

subministraments exteriors, de tributs, pagament de les inversions i

devolucions de finançament aliè).



Elements d’anàlisi del pla de 

viabilitat

2. Previsió de tresoreria

També cal detallar les hipòtesis considerades per al

seu càlcul, considerant la possible estacionalitat de

l’activitat. Això permetrà preveure a temps les mesures

adients per solucionar els desequilibris de caixa que

se’n puguin derivar. Convé fer-ne el desglossament cada

mes.



Elements d’anàlisi del pla de 

viabilitat
3. Balanç de situació previsional

Mostra l’estructura patrimonial de l’empresa com a model quantitatiu de totes les decisions

d’inversió i finançament considerades en el pla d’empresa.

▪ L’actiu no corrent recull l’immobilitzat material i intangible.

▪ L’actiu corrent engloba les existències, els comptes que s’han de cobrar i la tresoreria.

▪ El patrimoni net indica el capital social i les reserves així com els resultats de l’empresa.

▪ El passiu, que pot ser corrent i no corrent, indica l’endeutament de l’empresa.



El punt d’equilibri

El llindar de rendibilitat, punt d’equilibri o break even

▪ Un cop hem determinat el compte de resultats previ i hem definit els 

imports corresponents al total d’ingressos i les despeses separades 

entre variables i fixes podem determinar el punt d’equilibri de l’empresa.

▪ El punt d’equilibri, punt mort o llindar de rendibilitat seria el volum de 

vendes que, amb el marge unitari de cobertura de cada unitat venuda, és 

necessari per compensar la totalitat dels costos fixos o d’estructura de 

l’empresa. 



El punt d’equilibri

El llindar de rendibilitat, punt d’equilibri o break even

▪ Aquest seria el punt a partir del qual es podria entrar en la fase 

d’obtenció de beneficis. És a dir, el punt d’equilibri ens indica el nombre 

d’unitats que s’hauria de vendre perquè els ingressos per vendes siguin 

iguals als costos (I = CF + CV), és a dir, que el benefici sigui igual a zero.

▪ Punt d’equilibri = previsió anual de despeses fixes / (preu unitari – cost 

variable unitari).



El punt d’equilibri

El llindar de rendibilitat, punt d’equilibri o break even

[Ex.1] Exemple de punt d’equilibri.

▪ Un restaurant que té uns costos fixos mensuals (personal, lloguer, amortització, entre 

altres) per un import de 5.000 €, i que prepara menús a un preu de 10 € i on els costos 

variables per preparar aquests menús és de 7,5 € té (és a dir que el marge de contribució 

de cada menú és de 2,5 €), el punt d’equilibri per equiparar ingressos i despeses serà de:

▪ PUNT D’EQUILIBRI = 5.000 / (10 – 7,5) = 2.000 menús mensuals

▪ Amb 2.000 menús mensuals el benefici serà 0, no té ni pèrdues ni beneficis.



El punt d’equilibri

I si tenim més d’un producte o servei?

Calculem a través del marge:

1- Calculem el marge brut (Ingressos – Aprovisionaments)

2- Calculem el % que representa el marge brut sobre el total 
d’ingressos (Marge brut / Ingressos)

3- Calculem les despeses d’estructura (Personal + Altres despeses+ 
Amortització + Despeses financeres)

4- Calculem el punt d’equlibri anual -en quantitat de facturació-
(Despeses d’estructura / % marge)

El resultat serà el total de facturació necessària que ens permet no 
generar ni benefici ni pèrdues (el punt d’equilibri), donades les 
condicions.



Crowdcoop és un programa d’ajuda al cooperativisme creat per:

Un programa de: Promou: Finançat per:

Moltes gràcies


