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1. 



ENS TROBEM 

IMMERSOS  

EN UNA 

CONJUNTURA 

COMPLEXA  

L’EMPRESA HA 

D’AFRONTAR 

AQUESTA  

SITUACIÓ AMB UN 

DIAGNÒSTIC CLAR 

LA RESPOSTA HA 

DE SER RÀPIDA      

I PRÀCTICA  
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ENS TROBEM IMMERSOS EN UNA CONJUNTURA COMPLEXA i d’abast global que 

incideix molt particularment en totes les economies desenvolupades, fet diferencial i divers 

respecte a altres situacions anteriors i que demana una resposta política i d’ampli consens 

entre tots els països. 

Aquest fet ha posat de manifest la necessitat de revisar la situació de moltes petites 

empreses, comerços i autònoms del nostre país que tenen a veure amb totes les àrees de 

l’empresa: comercial, compres, producció, econòmica-financera, organització i recursos 

humans, per adequar-les a la realitat  actual.  

L’EMPRESA HA D’AFRONTAR AQUESTA  SITUACIÓ AMB UN DIAGNÒSTIC CLAR,  

demanant assessorament, quan sigui necessari, a aquelles persones que puguin saber el 

que els convé, i no acceptar el que no entenen. 
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PER AIXÒ NEIX  AVENÇ 

Introducció 1. 

LA RESPOSTA HA DE SER RÀPIDA I PRÀCTICA i en moltes ocasions podrà suposar 

profundes transformacions. 

En aquest sentit hem pogut constatar que les grans empreses tenen recursos suficients per 

donar resposta, mentre que la resta poden tenir dificultats per encarar, amb el rigor 

necessari, les mesures a adoptar  i poder trobar les millors solucions que assegurin la seva 

subsistència. 
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 QUI SOM ? 

AVENÇ està gestionada per professionals de 

l’àmbit bancari que junts acumulen més de 100 

anys d’experiència, i un expert amb dret mercantil, 

amb l’objectiu de posar en comú el nostre 

coneixement al servei i recolzament de les 

persones i empreses a les quals ens volem 

adreçar. 

QUÈ VOLEM ? 

Volem posar el nostre coneixement al servei de 

l’empresa catalana per protegir i millorar la seva 

posició en el mercat, utilitzant la nostra 

experiència  i capacitat de negociació amb els 

diferents agents econòmics. 

 Adjuntem currículums en annex. 
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 A QUI ENS VOLEM ADREÇAR ? 

El nostre objectiu és adreçar-nos a aquells 

empresaris de petites i mitjanes empreses, 

comerços i autònoms que en la situació actual 

puguin necessitar de la nostra col·laboració i 

assessorament. 

Volem utilitzar els canals dels Consells 

Comarcals, cambres de comerç, ajuntaments, 

oficines de promoció econòmica, associacions  

empresarials o bé gestories, per poder arribar a 

un nombre rellevant d’empreses. 
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COM HO FAREM ? 

 Entenem que una formació acurada, actualitzada i pràctica, vista com a complement a les 

tasques d’assessorament és fonamental, per això ens proposem impartir diferents cursos, 

píndoles i xerrades formatives que pretenen ajudar a realitzar diagnòstics empresarials, 

avançar-nos a problemes futurs mitjançant senyals d’alerta, i explicar diferents tècniques 

de negociació per la reestructuració i refinançament, dedicant especial atenció a 

l’optimització dels serveis financers. 

 Disposem de diferents mòduls i formats de cursos, de manera que ens puguem adaptar a 

la mida i les necessitats de les empreses i col·lectius que ens els demanin.  

 Som entitat organitzadora de la “Fundación Tripartita para la formación en el empleo”, 

entitat formada pel govern de l’Estat, patronals i sindicats, que té per objectiu fomentar la 

formació subvencionada. 

 Una vegada impartida la formació, ens oferim a respondre totes aquelles qüestions que 

ens plantegin els assistents via email, i ens posarem a la  disposició de tots aquells que 

ens ho demanin per poder donar un assessorament personalitzat i donar resposta a tots 

els problemes que es poden plantejar en una empresa. 
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QUÈ ENS DIFERENCIA D’ALTRES ASSESSORIES ? 

La nostra dilatada experiència en el món de la Banca en diferents llocs directius ens ha 

permès dirigir i participar en molts projectes de desenvolupament per a les Pimes i conèixer 

diferents sectors, proporcionant unes àmplies relacions i un profund coneixement de la 

forma de treballar amb els bancs,  així com dels seus circuits interns. 

El fet d’haver treballat fonamentalment en les àrees de crèdits i riscos ens permet buscar 

les millors solucions en el moment de negociar amb les Entitats Financeres i/o altres 

Entitats de finançament públic o privat i ens ha donat una gran experiència en l’àmbit de la 

reestructuració financera. 
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http://esparrajocs.blogspot.com/


 

MISSIÓ 

La missió d’AVENÇ és acompanyar a les 
empreses d’arreu de Catalunya, 

combinant la formació, la millora 
contínua, l’assessorament i el 

recolzament, i posant a disposició dels 
nostres clients la nostra experiència, amb 
la finalitat de consolidar la seva activitat i 

projectar i assegurar la seva viabilitat. 

 

VISIÓ 

Volem ser un referent per a les empreses 
d’arreu de Catalunya i participar en el 
desenvolupament i millora de la seva 

activitat empresarial i industrial, a través 
del suport a les petites i mitjanes 
empreses, comerços i autònoms, 

fomentant un creixement sostenible en el 
territori.  

Manifestem el nostre interès per l’entorn i 
volem contribuir en la seva millora, des 
d’una visió eficaç i eficient, però també, 

justa i igualitària que fomenti una 
economia amb valors i al servei de les 

persones. 
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 VALORS CORPORATIUS 

 Ètica professional 

 Confiança i credibilitat 

 Professionalitat 

 Dedicació i eficiència 

 Compromís 

 Transparència i honestedat 

 Vocació de servei i orientació al client 

 Creativitat i innovació permanent 

 Treball en equip 

 Respecte mediambiental 
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“La nostra 
experiència i 
els nostres 
coneixements 
al teu servei” 

Assessorament i acompanyament 
a l’empresa. 

 Diagnòstic financer i anàlisi bancària. 

 Diagnòstic global de l'empresa.  

 Solucions de finançament.  

 Servei d'acompanyament a l'empresa.  

 Control de gestió i seguiment pro-actiu. 

 Anàlisi de la situació bancària de l’empresa 

 Servei d'assessorament jurídic i mercantil. 

 Assessorament fiscal.   
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 SERVEIS QUE OFERIM 

 

 



“La nostra 
experiència i 
els nostres 
coneixements 
al teu servei” 

Serveis de Formació a Empreses. 

 Curs d’Impuls a la petita i mitjana empresa * 

 Com analitza la Banca la meva empresa.  

 Curs de diagnòstic empresarial.  

 Sessió repàs situació económica actual. 

 Curs bàsic d’economia pràctica. 

* Consta de 6 mòduls 
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 SERVEIS QUE OFERIM 

 

 



“EL FUTUR ESTÀ PLE DE SORPRESES I OPORTUNITATS.  

US OFERIM LA POSSIBILITAT DE DESCOBRIR-LES I 
GESTIONAR-LES CONJUNTAMENT” 
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3. Àmbit assessorament 

Revisem i adeqüem, en l'actual situació de mercat, la gestió financera de 

l'empresa i, en especial, tot el relacionat amb les seves fonts de 

finançament. 

 

Diagnòstic 

financer i anàlisi 

bancària.  
 

 

Valorem la salut global de l’empresa. Fem una Anàlisi Qualitativa de les 

àrees de l'empresa, una Anàlisi Estratègica del seu model de negoci, una 

Anàlisi Operativa i una Anàlisi del seu Mercat. 
 

 

 

Diagnòstic global 

de l’empresa. 
 

 

Fem el diagnòstic financer i l'anàlisi bancària de l'empresa enfocat a 

orientar i facilitar l'accés al crèdit de les PIMES, propiciant una bona  

entesa amb la Banca o altres Entitats de Finançament. 

 

 

 

Solucions de 

finançament. 
 

 

  

Assessorament qualificat de forma flexible per acompanyar a l'empresa 

en qualsevol tipus de negociació, en la implantació i seguiment d'algun 

objectiu i en el seguiment del risc dels clients i recuperació impagats. 

 

Servei 

d’acompanyament 

a l’empresa 

 SERVEIS QUE OFERIM-1 

 

 



3. Àmbit assessorament 

 SERVEIS QUE OFERIM-2 

 

 

Assessorament i gestió en tota mena d’operacions societàries, 

obligacions i contractacions mercantils i propostes d’actuació i 

recomanacions davant potencials manques de pagament pròpies o de 

tercers. 

Servei 

d'assessorament 

jurídic i mercantil  

A través d´una anàlisi exhaustiva dels departaments de l´empresa 

pretenem anticipar-nos a problemes futurs, així com definir un sistema 

d´alertes que ens permetin establir una sistemàtica de control. 

Control de gestió i 

seguiment 

proactiu.  

A través de l´anàlisi de les posicions creditores i deutores de l´empresa i 

del càlcul de les seves necessitats de finançament, pretenem optimitzar 

la composició dels bancs, els seus límits i les condicions de cada 

operació. 

Anàlisi de la 

situació bancària 

de l’empresa 

Assessorament , planificació i supervisió de tota mena d’operacions 

amb trascendència fiscal. Planificació, supervisió i formalització de tot 

tipus de declaracións tributàries. 

 

Assessorament 

fiscal. 

 



3. Àmbit assessorament 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 
FASE 5  

SEGUIMENT 

• Processos de treball 

 

Anàlisi de 
l’entorn 

Coneixement 
de l’empresa 

Diagnòstic Avaluació 

Control de 
Gestió i 

seguiment 
senyals alerta 

CONCLUSIONS Propostes d’actuació 

http://www.globalwebtek.com/home/mejorar-procesos


3. Àmbit assessorament 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

• Processos de treball 

 

Anàlisi de 
l’entorn 

 Factors Sociològics. 

 Factors Tecnològics-innovació. 

 Factors Econòmics. 

 Factors Ecològics. 

 Factors Polítics. 

 Entorn internacional. 

 Entorn legal. 

Identificar factors de l’entorn, STEEP, que afecten a la continuïtat de l'empresa 

i ens obliguen a actuar.  



3. Àmbit assessorament 

• Processos de treball 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

Coneixement 
de l’empresa 

 Antecedents i historial. 

 Dades de l´empresa. 

 Activitat. Sector econòmic. 

 Anàlisi sectorial. 

 Socis. Organigrama funcional. 



3. Àmbit assessorament 

• Processos de treball 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

Diagnòstic 

Diagnòstic FINANCER 

•Revisar i adequar la gestió 
financera. 

•Endeutament 

•Equilibri Financer 

•Gestió del Circulant 

•Necessitats de Finançament 

•Anàlisi Econòmica 

•Anàlisi fons de finançament. 

Diagnòstic GLOBAL EMPRESA 

•Anàlisi Qualitativa àrees de 
l’Empresa. 

•Anàlisi Estratègica. 

•Anàlisi Operativa. 

•Anàlisi de Mercat. 

•Matriu de Boston Consulting Grup. 

•Matriu de Michael Porter 

•Anàlisi DAFO 



3. Àmbit assessorament 

• Processos de treball 

 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

Avaluació 

CONCLUSIONS Propostes d’actuació 

Situació econòmica-
finacera 

•Diagnòstic: 

  

  

  

•Proposta: 

. 

. 

Anàlisi Qualitatiu, 
estratègic i operatiu 

•Diagnòstic: 

  

  

  

•Proposta: 

. 

. 

Capacitat 
Organitzativa-Directiva 

•Diagnòstic: 

  

  

  

•Proposta: 

. 

. 

Posició de Mercat 

•Diagnòstic: 

  

  

  

•Proposta: 

. 

. 

  

  

 

 

 
Capacitat de creixement  

 

Potencial de l’empresa  
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• Processos de treball 

 

 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

Control de Gestió i seguiment senyals d’alerta. 

Proposta de 
creixement 

Proposta de  
millora  

Proposta de 
reestructuració 

•Necessitat de millora: 

  

  

 

•Control i seguiment: 

. 

. 

•Oportunitat: 

  

  

 

•Potenciar: 

. 

. 

•Cal corregir: 

  

  

 

•Control i seguiment: 

. 

. 

Relació d’alertes més significatives i seguiment proposat. 
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