
 

SEMINARI DE RECICLATGE PROFESSIONAL 

ORGANITZAT PER LA FUNDACIÓ CATALANA PER A L’ESPORT – 2ON TRIMESTRE 

0. Codificació del curs: 2EC64 

 

1. Títol: Gestió econòmica i financera de les organitzacions esportives: finances 

per a gestors esportius. 

 

2. Objectius: 

 

 Donar a conèixer les competències bàsiques necessàries per 

desenvolupar eficientment la funció directiva en l’àmbit de la gestió 

econòmica i financera d’una organització esportiva, aportant als 

participants fonaments conceptuals i, sobretot, operatius, útils i 

innovadors per exercir una millor direcció (planificació, organització, 

formació, coordinació i avaluació) i que els ajudin a l’assoliment de bons 

resultats econòmics i financers en qualsevol circumstància de mercat. 

 Integrar les decisions de caràcter econòmic i financer en els plans 

globals d’una organització esportiva, proporcionant als participants una 

visió global, equilibrada i operativa dels sistemes necessaris per exercir 

la funció directiva en el marc de la gestió dels diners. 

 Gestionar amb eficiència els principals documents de gestió econòmica i 

financera: pressupostos (ordinaris, de tresoreria, d’inversions), balanços 

i informació relativa a costos. 

 

3. Programa: El seminari tindrà una duració de 64h distribuïdes tal com 

seguidament s’indica: 

 

 LES EMPRESES ESPORTIVES (2 hores) 

 Concepte d’empresa 

 Tipus d’empreses 

 La empresa i el seu entorn 

 La empresa com a sistema 

 Formes jurídiques de la empresa 

 La dimensió de la empresa 

 La localització d’empreses 

 

 



 

 CONCEPTES GENERALS D’ECONOMIA DE L’EMPRESA (4 hores) 

 Activitat econòmica 

 El PIB des de la perspectiva de la producció, des de la despesa, des de 

la renda 

 Atur i feina 

 Magnituds monetàries, el IPC 

 Oferta i demanda 

 Entorn econòmic de la empresa i característiques estructurals de la 

mateixa 

 Economia i anàlisi de l’entorn 

 Entorn internacional 

 

 ELS COSTOS (8 hores) 

 Inventaris 

 Comptabilitat analítica, comptabilitat de costos 

 Cost, pagament, despesa, benefici, ingrés marginal 

 Producció i productivitat. Cost de producció 

 Costos fixes i variables 

 Sistemes de costos 

 Costos salarials: sistemes de retribució 

 Fixació del preu de venda d’un producte o servei 

 El cost del capital 

 

 LA GESTIÓ DELS PRESUPOSTOS (2 hores) 

 El cicle de gestió pressupostària 

 El pressupost de les operacions corrents 

 El pressupost financer 

 El pressupost de les activitats extraordinàries 

 El resultat de l’exercici 

 El pressupost de les inversions 

 La liquidació pressupostària 

 El pressupost de tresoreria 

 

 LA VARIACIÓ DE LA RIQUESA DE L’ EMPRESA (6 hores) 

 El resultat de la empresa 

 El cost dels materials 

 La amortització, el Cash Flow 

 El compte de pèrdues i guanys 

 Tipus de resultats 

 

 

 



 

 TRESORERIA (4 hores) 

 Concepte de tresoreria 

 Funcions del tresorer 

 Pressupost de tresoreria 

 LA FISCALITAT  (6 hores) 

 Les entitats amb i sense afany de lucre 

 Impostos cedits i locals 

 Impost de societats 

 L’IVA 

 Infraccions i sancions 

 

 LES INVERSIONS (8 hores) 

 Conceptes i tipus d’inversió 

 Pla d’inversions 

 Mètodes estàtics i dinàmics de selecció d’inversions 

 El VAN i el TIR 

 

 LES FONTS DE FINANÇAMENT DE L’EMPRESA (6 hores) 

 Concepte de finançament 

 L’actiu corrent: finançament de funcionament, crèdit bancari a curt, 

lletres de canvi, factoring 

 Finançament extern a mig i llarg termini: préstecs, emprèstits, 

ampliacions de capital 

 El Leasing 

 Autofinançament 

 

 LA RIQUESA DE L’EMPRESA (8 hores) 

 El balanç de situació: El patrimoni de la empresa 

 Les decisions financeres de la empresa 

 La mesura de la rendibilitat 

 El fons de maniobra 

 

 LA RENTABILITAT DE L’EMPRESA (4 hores) 

 El punt mort 

 L’apalancament 

 Endeutament 

 Rendibilitat financera i operativa 

 La insolvència 

 

 

 

 



 

 EL CONTROL DE LA GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA (6 hores) 

 La auditoria interna 

 Els ratis de situació: estructura de l’actiu i del passiu, finançament i 

tresoreria 

 Els ratis de gestió i de rotació: rotació del capital i dels estocs, clients, 

efectes a cobrar, deutes a proveïdors 

 Els ratis de rendibilitat i rendiment: rendibilitat, borsari, tècnics de 

productivitat 

 La presentació dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i 

guanys, memòria, estat d’origen i aplicació de fons 

 L’auditor extern 

 

4. Metodologia: Enfocament eminentment pràctic, per mitjà de l’anàlisi i la 

solució de casos a partir del treball individual i/o en petit grup tutoritzat, 

oferint una visió integrada de les diferents eines de control de la gestió 

econòmica i financera. 

 

5. Horari, calendari i lloc de realització: 

 Horari: 

 Sessió 1: divendres, de 16:30 a 18:30 i de 19:00 a 21:00 

 Sessió 2: dissabte, de 9:00 a 11:00 i de 11:30 a 13:30 

 

 Calendari: 

 11 i 12 de maig 

 18 i 19 de maig 

 25 i 26 de maig 

 1 i 2 de juny 

 15 i 16 de juny 

 22 i 23 de juny 

 29 i 30 de juny 

 

 Lloc de realització: 

 Edifici docent de l’Escola Catalana de l’Esport 

c/Sant Mateo 25-35 

08950 – Esplugues de Llobregat 

 

 

 

 



 

6. Destinataris: 

 Dirigents electes: Presidents, secretaris, tresorers, vocals de juntes 

directives de clubs i federacions. 

 Directius professionals: directors generals, gerents, secretaris i 

coordinadors executius. 

 Llicenciats i diplomats universitaris de diferents disciplines acadèmiques 

que no hagin cursat estudis d’economia de l’empresa. 

 Entrenadors i tècnics esportius amb pràctica en la gestió d’entitats 

esportives federades. 

 Altres professionals amb experiència contrastada en la gestió de l’esport 

en general: centres de fitness i wellness, centres escolars, ... 

 Gestors de l’esport públic (polítics i tècnics) amb interès en conèixer la 

gestió econòmica de les organitzacions privades. 

 

7. Preu i pagament: 

 Abonats al programa “Espai de Trobada i Debat de l’Esport Català”: 

360€ 

 

 No abonats: 690€ 

Termini d’inscripció: fins el dia 10 de maig. 

 

 Pagament per ingrés o transferència al següent compte de La Caixa: 

2100-3433-17-2200116166 

  Indicant el nom de la persona o empresa que assistirà al seminari. 

8. Professorat: 

 Jordi Gibert i Mombrú 

 Enginyer en Química Industrial. UPC 

 MBA per la UPC 

 Autor de diferents publicacions: llibres, revistes, comunicats, ... 

 Professional de la gestió esportiva, escolar i municipal 

 Professor de Blanquerna/URL 

 Actualment Director General de la Fundació Catalana per a 

l’Esport 

 

 

 



 

 Salvador Grabulós Núñez 

 Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB 

 Censor Jurat de Comptes 

 Membre del Comité Directiu del Registre d’Economistes Auditors 

(R.E.A.) 

 Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes 

 Professor de la UB i de la UAB a la Facultat d’Empresarials. 

 Professor del Col·legi d’Economistes de Catalunya i de l’Institut 

Europeu de Formació Empresarial. 

 Tècnic del Departament d’Auditoria Interna de la Caixa de 

Terrassa 

 Gerent de projecte de BDO Auditors 

 Actualment soci de Zenit Auditors, Zenit Gabinet Jurídic i 

Tributari, dedicades a la auditoria de comptes anuals i a 

l’assessorament integral d’empreses. 

 José Clemente Paco Román 

 Diplomat en Ciències Empresarials (Financiació i inversions). UB 

 Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Economia de 

l’Empresa). UB 

 Gestor en àmbits diversos a Banco Hispano Americano i Banco 

Central Hispano 

 Consultor i assessor de professionals i empreses 

 Actualment responsable administratiu de la Fundació Catalana 

per a l’Esport 

 Manuel Rajadell i Carreras 

 Doctor Enginyer Industrial (Organització d’Empreses). UPC 

 MBA per CEPADE (Universidad Politécnica de Madrid) 

 Autor de diferents publicacions: llibres, revistes, comunicats, ... 

 Consultor i participant en projectes (o convenis) en empreses o 

entitats públiques i privades 

 Actualment professor titular de la UPC i professor consultor de la 

UOC 

 

 

 

 



 

 Marcos Reinado Romera 

 Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. INEFC 

 MBA per la EUNCET (UPC) 

 Professional de la gestió esportiva pública i privada 

 Actualment soci Director de SESPAC, SL, empresa de consultoria i 

assistència tècnica 

 Antoni Solaní i Albert 

 Diplomat en Ciències Empresarials (Empresa). UB 

 Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Economia de 

l’Empresa). UB 

 Censor jurat de comptes 

 Professional de la consultoria empresarial, especialitat en 

entitats no lucratives 

 Actualment soci Director de Sigma Auditors 

 August Tarragó i Sabat 

 Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. INEFC-BCN 

 Màster en Gestió Pública. ESADE-UPF-UAB 

 Màster en Direcció Financera. EADA 

 Tècnic esports Ajuntament de Molins de Rei 

 Professor departament Gestió i Recreació INEFC-BCN 

 Actualment soci-gerent LLOP-GESTIÓ DE L’ESPORT 

 

9. Altres: 

 Aquest seminari està reconegut dins el pla de formació de la Direcció 

General de Formació Professional Inicial i d’Ensenyaments de Règim 

Especial. 

 Seminari amb el suport de l’Escola Catalana de l’Esport. 

 


