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EINES DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL 

 

Sessió informativa sobre les claus de la relació entre el sector financer i les empreses, 

aportant informació d'interès per als empresaris que estan en procés de cerca i de 

negociació de finançament per als seus projectes de negoci. 

Durant la sessió s´informarà el detall sobre les característiques de productes financers 

específics, de tipus privat, públic, i alternatiu. 

Ponent:   

Xavier García Barberà, tècnic del Servei de finançament de Cambra de Comerç de 

Barcelona. 

 

ORDRE DEL DIA: 

09. 30h Benvinguda i presentació per part d´AIBV. 

09.45h Presentació: 

1.  Introducció: què és el SEFIN i com us pot ajudar en l’escenari actual. 

2.  Eines per finançar el creixement i les inversions de l’empresa:   

     a.  Banca tradicional  

     b.  Banca pública:  alternativa poc coneguda més enllà dels ICOs  

     c.  Finançament alternatiu: Fons de deute, Fintechs, finançament 

privat,       plataformes de fondeig...  

     d.  Entitats de leasing i renting  

     e.  Inversors i capital privat: Forums d'inversió, Venture 

Capital,                     crowfunding, equity crowdfunding, inversors privats...  

     f.  Subvencions i eines d’optimització fiscal  

3.  Eines de circulant per millorar la tresoreria de l’empresa  

     a.  Factoring  

     b.  Confirming  

     c.  assegurances de risc  

     d.  eines de cash-pooling  

     e.  Dipòsits i productes estructurats per retribuir els excedents  

4.  Serveis complementaris per maximitzar les probabilitats 

d’obtenir                 finançament. 

     a.  Qualsevol empresa pot obtenir finançament extern? Requisits  
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     b.  Consultoria estratègica sobre finançament  

     c.  Direcció financera externa  

     d.  Confecció i validació de pla de negoci/estratègia  

 

10:45h Preguntes i coffee break 

11:00h Fi de l´acte 

 

Confiant en la seva assistència, amb la possible puntualitat, aprofitem l'ocasió per a 

posar-nos a la seva disposició.  

 

Data : 17 de maig 2022  

Hora : 9:30h a 11:00h  

Lloc : Oficines AIBV 

carrer santa rosa, 26, Sant Fost de C. 

Inscripcions :  Email aibv@aibv.org o t. 935440180 

 

 
 


