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EXTERNALITZACIÓ / OUTSOURCING 
SERVEIS DE DIRECCIÓ ,  GESTIO  I 

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 
DIRECCIÓ FINANCERA 

 
 
 
En els temps durs en que ens toca lluitar per portar endavant les nostres empreses, es primordial 
poder prendre decisions rapides i  efectives que reforcin la gestió, redueixin els costos i refermin 
els resultats. 
 
Per aquesta pressa de decisions, ara disposem a mes de les eines habituals, de les noves 
tendències de gestió i direcció que es materialitzen en la externalització de serveis. 
 
La externalització ha arribat a les àrees de gestió i desenvolupament  del negoci de les empreses i 
no tan sols per salvar situacions de crisis, sinó per optimitzar recursos, fer-ne us nomes quan es 
necessiten i poder accedir a serveis reservats fins ara a empreses de gran volum. 
 
Aquesta externalització es visualitza bàsicament en els apartats següents, que es complementen i 
que no son únics ni excloents : 
 

• Direcció financera a temps parcial. 
• Direcció financera interina. 
• Altres serveis de direcció i gestió d’empreses. 

 
Aquestes noves formules de gestió financera ofereixen a totes les empreses, la flexibilitat de 
disposar d’uns serveis, nomes el temps necessari, sense disparar les despeses a llarg termini, i al 
mateix temps permet a les PYMES disposar de les tècniques de direcció administrativa i financera 
que tradicionalment han estat reservades a les grans empreses, donat que les PYMES tenen les 
mateixes necessitats i complicacions que les grans empreses en el aspecte financer, però no 
tenen els recursos ni el volum de treball per contractar un professional a temps complert. 
 
Tot això, es pot portar a terme, mitjançant  un professional extern a temps parcial, però a la 
vegada implicat activament en la operativa diària. 
 
Us recomanem la lectura del retall de premsa  i la realització del Test adjunts, en el convenciment 
que tota la documentació adjuntada serà útil per la vostra presa de decisions. 
 

posa a la vostra disposició la seva amplia experiència de mes de 38 anys en 
la direcció, gestió i administració d’empreses. 
 
 
jrp.consulting@padilla.cat 
Tel. 646960711 
www.padilla.cat  
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PRESTACIÓ DE SERVEIS 
 
 
  

- Consultoria i Assessorament de Gestió i Administració d’Empreses. 
 

- Gestió del Coneixement empresarial. 
 

- Outsourcing / Tutoria i suport de Gestió. 
 

 Administrativa. 
 Comptable. 
 Financera. 
 Fiscal. 
 Altres... 

 
- Direcció Financera d’Empreses 

 
 Direcció financera a temps parcial. 
 Direcció financera interina. 
 Direcció financera per projectes. 
 Tutoria i suport de gestió financera. 

 
- Direcció/Gerència 

 
 Direcció/Gerència a temps parcial. 
 Direcció/Gerència interina. 
 Direcció/Gerència per projectes. 
 Tutoria i suport de Direcció/Gerència. 

 
- Auditories internes. 

 
 Comptable. 
 Gestió. 
 Financera. 
 Fiscal. 
 Organització. 
 Altres... 

 
- Tutoria i suport Auditories externes. 

 
- Altres serveis. 
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TEST FINANCER 
 

 
   SI  NO Disposem de pressupostos i objectius financers. 

 
   SI  NO Planifiquem financerament cada exercici i disposem dels recursos financer adients, 

en quantitat i cost. 
 
   SI  NO Utilitzem previsions de tresoreria a curt i llarg termini. 
 
   SI  NO Analitzem periòdicament  les seccions de la empresa, a la recerca de la millora de la 

rendibilitat i/o contenció del cost. 
 
   SI  NO Tenim identificats i analitzem periòdicament els centres de cost i els objectes de cost 

de l’empresa. 
 
   SI  NO Els nostres circuits administratius i de gestió son ràpids i eficients. 
 
   SI  NO Al realitzar un pressupost per un client, disposem de la informació de costos de forma 

immediata i fiable. 
 
   SI  NO Disposem de informes financers periòdics i comprensibles sobre les àrees critiques  

de l’empresa. 
 
   SI  NO Dirigim/supervisem els treballs de les auditories periòdiques de l’empresa.  
 
   SI  NO Dirigim/supervisem els treballs dels assessors de l’empresa.  
 
   SI  NO Realitzem/controlem directament les tasques fiscals de l’empresa.  
 
 

 
• Si ha respost a la majoria de les preguntes amb un NO, la gestió financera de la empresa es 

deficient i precisa d’un impuls adient per garantir agilitat, seguretat i rendibilitat. 
 

• Si la resposta a la majoria de les preguntes es SI, però en alguns punts es negativa, caldria 
plantejar-se la seva correcció per la millora que comportaria. 
 

• Si totes les respostes han estat afirmatives,  ENHORABONA, disposen d’una gestió financera 
previsiblement correcta. 
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