
Àrea: Informació Econòmica i Fiscal 
Circular: EF-14.018 

Data: Sabadell, 7 de març de 2014 

MILLORA LA GESTIÓ FINANCERA DE LA TEVA EMPRESA 
 

CENTRE METAL.LÚRGIC, c. Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 - www.centrem.cat - centrem@centrem.cat 
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SOL·LICITA EL PROGRAMA ARA 

En un màxim de 48 hores  laborables el Centre Metal·lúrgic us contactarà per posar en marxa el programa. 

“CENTRE METAL·LÚRGIC, ENTITAT COL·LABORADORA DE LA  

XARXA D’ASSESSORS FINANCERS D’ACCIÓ” 
 

El Centre Metal·lúrgic, un any més, forma part de la Xarxa d’Assessors Financers d’ACCIÓ, 
amb l’objectiu d’impulsar el finançament de les empreses i donar un servei de 

consultoria especialitzada per facilitar-les la cerca i obtenció de finançament. 

 
Les empreses interessades en rebre un  servei de consultoria  de finançament ho poden 

sol·licitar al Centre Metal·lúrgic, de manera que el servei no els implicarà cap cost. 

 

A QUI S’ADREÇA? 
 

El servei es dirigeix a empreses ja constituïdes, amb domicili social a Catalunya, que no 

siguin autònoms i que no hagin rebut un ajut anterior del mateix programa. 

 

QUÈ ES POT OBTENIR? 
 

FASE 1: Una diagnosi econòmic-financera de la seva empresa, per part d'un 

assessor financer expert, perquè detecti quin és el seu potencial real i en tregui profit, 

i perquè conegui quines són les seves mancances financeres. La diagnosi també 

inclourà un seguit de possibles actuacions de millora. 

FASE 2: En cas que sigui necessari, el servei continua amb la segona fase, on 

l'assessor financer expert l'acompanyarà en la implementació de les actuacions de 

millora proposades en la primera fase, com per exemple, acompanyar-lo a les 

entitats financeres o ajudar-lo a implementar un nou sistema de control de tresoreria, 

entre d'altres. 
 

NOTA: Per poder obtenir el servei de la fase 2, l’empresa haurà de rebre el vist-i-plau per part 

d’ACCIÓ i el Centre Metal·lúrgic, sempre que s’hagi realitzat prèviament la fase 1, així com que hi 

hagi disponibilitat pressupostària. 

SAP QUINA ÉS LA SITUACIÓ FINANCERA DE LA SEVA EMPRESA?  

NECESSITA FINANÇAMENT? PODEM AJUDAR-LO! 

Vol conèixer les claus per a una bona gestió dels seus recursos? 

Té detectats els punts forts i els punts dèbils de la seva gestió? 

Necessita finançament per la seva empresa? 

http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
http://www.centrem.cat
http://www.centrem.cat/documents/circulars/formulari-diagnosi-financer.asp
http://www.anella.cat/NewsLinksServlet/9023327/MLQYT47R2ZWZ6JJKSFGJQ7E2LM
http://www.anella.cat/NewsLinksServlet/9023328/MLQYT47R2ZWZ7J55RIU7IB2K5A
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metall%C3%BArgic/192290734147780#!/pages/centre-metall%C3%BArgic/192290734147780?sk=wall
https://twitter.com/centreminfo

