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PROGRAMA 

 

1. Objectius de la comptabilitat 

2. El Patrimoni Empresarial. 

3. Teoria de Comptes. 

4. Principis del Pla General Comptable. 

5. Tancament de l’exercici i resultat del mateix. 

6. L’Impost sobre el Valor Afegit. 
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1. L’EMPRESA 

1.1. - Definició de l’Empresa 

Hi ha múltiples i variades definicions d’aquesta paraula, atesa la vaguetat que es té del concepte. Hi ha 
definicions per a tots els gustos, encara que per aquest cas es podria definir l’empresa com un ens que 
té un doble objectiu social i econòmic. 

• Objectiu social 

L’empresa és un conjunt de factor humà i de factor productiu que a partir d’uns inputs produeix 
uns outputs: béns i/o serveis, formant part d’una xarxa de necessitats i de disponibilitats on 
intervenen altres agents de la societat. 

• Objectiu econòmic 

L’empresa ha de maximitzar el seu benefici perquè el soci vegi que augmenta el valor de la seva 
aportació a la mateixa. Com deia l’il�lustre Claudio Boada: “l’empresa ha de produir beneficis, i 
la que no els obtingui ha de desaparèixer, ja que és un paràsit per la societat, ja que consumeix 
factors sense cap rendiment”. Cal dir que entenem que com a mínim hauria de cobrir els costos, 
sinó el mateix sistema la farà fora.  

Desgraciadament, la gestió del sector públic del nostre país no obeeix a aquestes directrius, 
perquè els seus dirigents no segueixen una gestió empresarial correcta, sinó que es recolzen en 
una fèrria disciplina burocràtica, els resultats desastrosos de la qual són els que, malauradament, 
coneix el contribuent. 

Cal destacar, també, que hi ha entitats sense ànim de lucre que tenen una gestió empresarial clara i un 
agosarat esforç per servir a la societat (Creu Roja, algunes fundacions culturals, etc.) on persegueixen un 
objectiu clarament social. 

1.2. - El Factor Humà de l’Empresa 

Dels dos factors que intervenen en tot procés productiu, humà i material, en destaquem l’humà com a 
conseqüència del seu poder decisori sobre el material. El factor humà es el conjunt de persones que 
duen a terme l’activitat empresarial fent ús de certs mitjans materials. La ciència que es dedica a 
calibrar la qualitat i eficiència del personal de l’empresa és la psicologia empresarial. 

Segons les funcions que s’han de complir en el si de l’estructura empresarial i del grau de poder que té 
el factor humà, podem dividir-lo en tres òrgans: òrgan volitiu, directiu i executiu. 

1. Òrgan Volitiu 

Es l’entitat que té més poder dins de l’empresa, ja que és el que decideix quins seran els directors de 
la gestió empresarial. En una estructura de S.A. correspondria a la junta general d’accionistes. 
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Però en realitat, atesa la separació actual entre propietaris de l’empresa i direcció, podríem dir que 
el màxim òrgan de poder recau sobre la direcció general o consell d’administració, ja que són els que 
disposen de tota la informació diària, i a vegades, de tota la llibertat per executar projectes que 
degudament “maquillats” són atractius i acceptats pel soci. Cal dir que sovint l’afany d’èxit personal 
d’alguns directius, provoca accions estratègiques que lluny d’afavorir els propietaris de l’empresa, 
acaben fracassant estrepitosament. Aquest és un dels motius que han provocat l’augment de 
sol�licituds d’auditories dins de l’entorn financer de la societat.  

2. Òrgan Directiu 

Correspon a aquest estament aconseguir els objectius marcats per la direcció general, per la qual cosa 
tindrà una llibertat acotada de moviments i podrà disposar de tot el suport de l’empresa. Aquestes 
serien les funcions de les direccions sectorials de l’empresa moderna (direcció financera, 
administrativa, comercial, de producció, recursos humans, etc.) 

La llibertat de moviments d’aquest nivell és acotat, i comporta molta responsabilitat, ja que respon a 
l’estratègia del qui la va dissenyar. Una de les eines més importants i imprescindibles que controla 
aquest nivell són el control de gestió i el pressupostari.  

3. Òrgan Executiu 

Es composa de la part del factor humà, que comprèn des del gerent fins a l’últim empleat. En 
l’empresa moderna la figura de gerent s’acosta més a la d’administrador. Aquest estament té la 
llibertat de moviments molt coartada perquè executa les directrius que la direcció general i les 
direccions sectorials de l’empresa li ordenen. Són els executius de l’empresa. 

Aquesta visió poc participativa del treballador en les decisions de l’empresa es correspon actualment 
amb la cultura occidental, tot i que darrerament va canviant. Aquesta visió ja no s’identifica amb la 
cultura oriental on l’aparició del “treballador pensant” ha revolucionat el procés empresarial i les 
millores a tots els nivells, interns i externs de l’empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre 
EMO/312/2012, de 8 d’octubre 

 

CURS: 15 HORES PER TENIR UNA IDEA GENERAL DE COMPTABILITAT 

ÀREA: COMPTABILITAT I FINANCES 

UNITAT :  TEORIA 

2. – LA COMPTABILITAT: UNA EINA DE GESTIÓ  

2.1. - Definició de Comptabilitat 

Entre les moltes definicions que podem trobar de Comptabilitat, ens quedem amb la realitzada pel 
professor Calafell, donada la seva amplitud: 

 “ La Comptabilitat és una Ciència de naturalesa econòmica amb un objecte d’estudi que és la 

vària realitat econòmica, tant qualitativa com quantitativament, mitjançant tècniques apropiades, amb 

el fi general de posar de relleu aquesta realitat de la manera més exacte possible i de forma que ens 

mostri quants aspectes de la mateixa ens interessin.” 

Analitza i mesura aquesta realitat des de dos punts de vista, que són complementaris: estàtic i dinàmic. 

PUNT DE VISTA ESTÀTIC 

Des d’aquesta òptica la comptabilitat contempla les magnituds empresarials referides a un moment 
determinat. És com una fotografia puntual de la realitat empresarial. 

PUNT DE VISTA DINÀMIC 

Des d’aquesta altra perspectiva de l’estudi, es fa una anàlisi comparativa en el temps dels components 
del patrimoni empresarial. És a dir, s’analitzen i es mesuren els valors de les magnituds de l’empresa en 
un moment donat (t0) i es comparen amb els que l’empresa va obtenir en un moment posterior (t1). Les 
causes que varen ocasionar les variacions s’hauran d’estudiar i analitzar, i del estudi del comportament 
d’aquestes variables es trauran les conclusions oportunes. En altres paraules, l’anàlisi dinàmic sorgeix 
com a conseqüència de la comparació de dues situacions estàtiques. 

                          T0                                                                          T1 
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2.2 - Tipus de Comptabilitat 

D’ entre els molts tipus de comptabilitat que hi ha, només en destacarem dos: comptabilitat financera o 
externa i la comptabilitat bàsicament analítica. 

COMPTABILITAT INTEGRAL 

Podrem parlar de Comptabilitat Global si ens proporciona informació sobre els elements tangibles i els 
intangibles de l’empresa. 

Entenem per tangibles aquells elements susceptibles de valoració econòmica i que estan 
predeterminants i codificats en el Pla General Comptable. 

Els elements intangibles no són elements materials, no sempre són susceptibles de valoració econòmica i 
no estan el PGC. Estan relacionats amb el capital humà, el capital estructural i  el capital relacional. 

 

COMPTABILITAT FINANCERA  

És la que analitza i mesura els canvis que es produeixen en les estructures empresarials, fruit dels fets 
econòmics-adminstratius que tenen lloc a causa de les relacions  que manté l’empresa amb l’exterior: 
proveïdors, clients, hisenda pública , etc.). Es materialitza en documents d’àmbit extern (contractes, 
factures efectes, etc.) 

COMPTABILITAT ANALITICA  

La Comptabilitat Analítica analitza altres tipus de factors tangibles e intangibles, interns o externs que 
configuren la realitat global de l’empresa 

 

a. Anàlisi Econòmic 
 

Correspon a la Comptabilitat de Costos Serveix per a determinar alguns índex de rendiment des del punt 
de vista intern de l’empresa (cost del producte i/o servei produït, rendiment del personal i maquinària, 
cost per seccions, productes més rendibles, etc.). Es documenta en ordres internes (ordres de compra i 
fabricació, taules d’imputació de costos, etc.). 

 

b. Anàlisi Humà 
 

Correspon a la Comptabilitat de Recursos Humans. Intenta reflectir el Capital Humà amb totes les seves 
variables de Capital Intel�lectual, Professional i personal juntament amb totes les seves competències. 
També intenta captar i quantificar els seus resultats professionals i humans dintre de l’empresa i la seva 
relació individual i col�lectiva amb l’empresa mateixa. 
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c. Anàlisi Estructural 
 

Correspon a la Comptabilitat Estructural o Funcional que té en compte els elements estructurants de 
l’empresa i que de fet són fruit acumulat de la capacitat d’organització i concreció del factor humà. 
Aquí podem analitzar i valorar el “know how” el disseny dels processos, el savoir fer, és a dir tot allò que 
fa que els recursos humans puguin actuar millor i millorar el seu rendiment. 

d. Anàlisi Relacional 
 

És fruit de l’anàlisi interior i exterior de les relacions internes i externes de l’empresa. La Comptabilitat 
Relacional també quantifica el nivell de les relacions per poder-les comparar amb si mateixa en 
diferents temps i amb altres empreses. L’objectiu de la quantificació de les relacions internes és per tal 
de fer gestió de la comunicació de la informació que es Departament de Comptabilitat ha de rebre com 
la que ha de donar. 

Les relacions internes més importants del Departament són amb els socis, proveïdors de capital, la 
Direcció General, Directius, Caps de Departament, Caps de Secció, Caps de línia i productors o empleats 
de base. 

La Comptabilitat relacional també s’interessa per saber la qualitat de les relacions externes de 
l’empresa i del Departament de Comptabilitat. Convé quantificar les relacions intangibles amb els clients 
i els proveïdors de serveis i productes i la Banca. 

La Comptabilitat Social, capta les dades relacionades amb l’entorn social: la comunitat local, la 
comunitat civil i la comunitat política amb un balanç bipolar entre aportacions positives i negatives del 
medi ambient, dels mitjans de comunicació i dels Sindicats. 

2.3. - A qui interessa la Comptabilitat? 

La nostra informació comptable interessa a tots aquells que tenen interès explícitament que l’empresa 
vagi bé des dels treballadors fins els capitalistes. 

El conjunt d’interlocutors de l’empresa que formen diversos grups d’interès reben el nom en anglès de 
“stakeholders” i que és el conjunt de grups que sense el seu suport i la seva implicació l’empresa u 
organització deixaria d’existir. La satisfacció de tots els nostres col�laboradors i interlocutors farà més 
fàcil la seva intervenció positiva en l’empresa de cara a la seva permanència i millora. Cal cuidar 
aquestes relacions per a potenciar-les al màxim. 
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2.4 Grups d’interès de l’empresa com a principals 
interlocutors. 

A tots als interlocutors de l’empresa els interessa saber com està la mateixa ja que la seva transparència 
augmenta la confiança i ajuda a prendre decisions correctes. 

GRUPS VINCULATS AMB L’ENTORN 

1. Els inversors 

Els capitalistes són els que aporten el capital financer i estan molt interessats en el rendiment del 
seu propi capital i de les expectatives sobre el futur. 

2. Els Clients 

Juguen un paper central. L’organització ha de supervisar amb atenció la satisfacció dels seus clients 
que es mesurarà per la qualitat, el preu i el servei. 

3. La Comunitat 

Aquí queden vinculats tant la comunitat local més propera, la comunitat civil, la comunitat política 
amb les nostres aportacions a través d’Hisenda 

4. La Banca 

El grup de banquers amb els que treballem també estan interessats en la marxa de la nostra empresa 
i en una informació acurada de la nostra situació per a poder estudiar els riscs que comporten les 
seves relacions amb l’empresa. 

 

GRUPS VINCULATS AL PROCÉS 

1. Els treballadors 
 

Els treballadors de l’empresa són el recurs més important que l’entitat fa sevir per poder oferir 
productes i serveis als seus clients. Són l’actiu bàsic per al funcionament de l’entitat. 

2. Els proveïdors 
 

Són els que proveeixen a l’empresa de productes, serveis i diners (creditors) necessaris per a 
dissenyar, produir i comercialitzar els seus productes i/o serveis. 

 



 

 

 

 

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre 
EMO/312/2012, de 8 d’octubre 

 

CURS: 15 HORES PER TENIR UNA IDEA GENERAL DE COMPTABILITAT 

ÀREA: COMPTABILITAT I FINANCES 

UNITAT :  TEORIA 

3. – CONCEPTES FONAMENTALS 

3.1. El Patrimoni 

El patrimoni és el conjunt de Béns, Drets i Obligacions de l’empresa. Tota empresa, per poder funcionar 
necessita una sèrie d’elements que formen part del seu patrimoni, per exemple: 

- Un local 

- Maquinària 

- Diners en efectiu 

La característica comuna d’aquests elements esmentats, és que són propietat de l’Empresa ja que és el 
que aquesta té. 

El que una empresa té al seu favor són els: 

 

 

 

 

 

 

 

Això últim indica que l’Empresa té el dret de cobrar dels seus clients allò que deuen. 

Però l’empresa també té obligacions:  

 

 

 

Així el patrimoni d’una empresa estarà format pel conjunt de béns, drets i 
obligacions. 

 

BÉNS : Locals, Maquinària, Diners a caixa o al Banc 

OBLIGACIONS : Proveïdors, préstecs, accionistes, etc. 

DRETS : Clients o Deutors, és a dir, aquells que li han 

comprat i encara no li han pagat 
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3.2. – Actiu, Passiu i Patrimoni Net. 

Les masses patrimonials són el conjunt d’elements patrimonials que tenen un mateix significat econòmic 
i financer. En sentit ampli diferenciem l’Actiu , el Passiu i el Patrimoni Net.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elements d’actiu:  

  

 Elements de passiu: 

  

 Elements de patrimoni net: 

  

 

 

 

 

L’ _____  està format pels béns, drets i altres recursos controlats econòmicament 

per l’empresa, resultants de successos passats, dels que és probable que l’empresa n’obtingui 

beneficis econòmics en el futur. 

   

Actiu = Passiu +Patrimoni Net 

El    està format per les obligacions actuals sorgides com a conseqüència de 

successos passats, l’extinció dels quals es probable que doni lloc a una disminució de recursos, que 

poden produir beneficis econòmics. A aquest efecte, s’entenen incloses les provisions. 

El __  _________ constitueix la part residual dels actius de l’empresa, un cop 

deduïts tots els seus passius. Inclou les aportacions realitzades, ja sigui en el moment de la 

constitució o en altres posteriors, per els seus socis o propietaris, que no tinguin la consideració de 

passiu, així com els resultats acumulats o altres variacions que li afectin. 
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3.3. - Estructura Econòmica i Financera. 

A - Econòmica : És el conjunt de Béns i Drets de l’empresa. Comptablement aquest conjunt de: 

 

       Béns i Drets rep el nom d’ _____________ . 

 

B - Financera  : Està formada per les tres possibles fonts de finançament el  Patrimoni Net, d’una banda  
i altres dues en funció del seu venciment: 

      1. No termini : Al que diem comptablement_____________________ 

       

2. Llarg termini : Al que diem comptablement_____________________ 

 

     3. Curt termini   : Al que diem  comptablement_____________________ 

 

  

ESTRUCTURA ECONÒMICA 

 

   

 

 

 

   

 

PASSIU NO 
CORRENT 

 

 

PASSIU 

 

 

 

ACTIU  

 

DRETS 

 

 

 

OBLIGACIONS 
EXTERNES 

 

PASSIU CORRENT 
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3.4. - Exemple 

Exemple 1. A continuació anem a estructurar el Balanç d’una fàbrica que ens facilita les dades següents 
relatives al dia 31 de desembre 

- Té els Béns, Drets i Obligacions següents: 

 

 o Un local que va costar 1.000.000 u.m. 

 o Maquinària que va costar 500.000 

 o Diners a caixa 300.000 

 o Teles valorades en 1.000.000 

 o Els clients deuen 200.000 

 o El propietari ha fet unes aportacions de capital d’1.000.000 

 o Té uns deutes d’1.500.000 amb els proveïdors 

 o Té un deute amb un banc de 500.000 en concepte d’un préstec 

 

 

 

 

 

 

En aquest exemple, podem observar que l’estructura econòmica suma igual que l’estructura financera. 
Encara que es podria pensar que és una casualitat, no ho és, ja que en totes les empreses l’Actiu és igual 
al Passiu més Patrimoni net. En sentit ampli: 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 L’ACTIU DE L’EMPRESA ÉS DE _________________________ 

 EL SEU PASSIU  ÉS DE ________________________ 

 PER TANT EL PATRIMONI NET SERÀ ____________________ 

 

                   _____________ SEMPRE ÉS IGUAL AL _______________ 
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Exemple 2.: Una empresa agrícola que es dedica al cultiu i recol�lecció de cereals, ens informa que el 31 
de desembre té els següents Béns i Obligacions :                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. -Equació fonamental de la Comptabilitat. Explicació 
matemàtica i mètode comptable. 

 

1. Equació fonamental: 

 

 

A  =  P + PN 
 

 

 o Uns terrenys que van costar 10.000.000  

 o Uns edificis que van costar 5.000.000 

 o Maquinària valorada en  3.000.000 

 o Llavors valorades en   200.000 

 o Diners a caixa    100.000 

 o Els clients deuen   700.000 

 o Al banc tenen un c/c amb 1.000.000 

 o Una furgoneta que va costar  2.000.000 

 o Deu als proveïdors       800.000 

 

 L’ACTIU DE L’EMPRESA ÉS DE _________ 

 EL PASSIU  ÉS DE ____________ 

 EL PATRIMONI NET ÉS DE _________ 
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2. Equació en el moment 0: 

 

 

A0  =  P0 + PN0   
 

 

3. Equació en el moment 1 

 

A1=  P1 + PN1 
 

 

4. Completar l’equació amb les variacions d’augment ∆∆∆∆ i de disminució  ∇∇∇∇   : 

 A1= 
  

P1=   

PN1= 
  

 

 

5. Substituir A, P i PN1 en la fórmula número 3, pels valors per les equivalències del punt 4: 

 

= 
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6. Eliminant els termes negatius: 

 

= 
 

 

7. Col�locar cada terme en el seu lloc: 

       A            P 

     

     

     

     

     

     PN 

    

    

    

    

    

 

8. Resumint: 
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3.6. Els Comptes. Primera aproximació. 

Les comptes són registres que recullen les variacions experimentades per cada element patrimonial. Així 
trobem comptes de caixa, de clients, de despeses, de guanys, etc.  

 

Alhora tindrem comptes d’Actiu, de Passiu i de Net. 

D           Caixa           H    D  Clients          H 

     

     

     

     

     

D             Proveïdors  H    D   Maquinària      H 

     

     

     

     

     

    D      Capital         H 
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4. – CLASSIFICACIÓ PATRIMONIAL 

4.1. - Elements patrimonials 

Per poder calcular el patrimoni hem de classificar els elements patrimonials en bens, drets i obligacions i 
després els classificarem en Actius, Passius i Net. 

Abans de veure una llista dels elements patrimonials cal  esmentar unes consideracions prèvies: 

 - la llista està ajustada al nou PGC. El fet de ser una terminologia generalment acceptada és una 
gran avantatge. D’altra banda comporta un estudi i aprenentatge d’aquesta codificació dels elements. 

 - els elements patrimonials estan agrupats en subconjunts i aquestos en conjunts o grups. Per 
exemple, tenim els subconjunts de l’immobilitzat material i la de l’immobilitzat intangible, els quals 
estan inclosos dins del conjunt de les immobilitzacions. 

  

Seguidament, relacionem alguns dels elements que amb més freqüència formen part del patrimoni d’una 
empresa. Al mateix temps direu la seva naturalesa entre parèntesi  

 

Indicar en el parèntesi si són Actiu (A), Passiu (P) o Net (PN). 

 

1.- Acomptes de Clients : Quantitats rebudes dels clients com a cobrament a compte d’una operació 
comercial (   ) 

2.- Bancs : Diners dipositats en entitats financeres (   ) 

3.- Clients : Quantitats pendents de cobrament com a conseqüència de la venda de productes (   ) 

4.- Caixa : Diners disponibles en efectiu (   ) 

5.-  Clients, Efectes a Cobrar : Lletres acceptades en poder de l’empresa que reflecteixen el dret a 
cobrar d’un tercer. Es un deute que aquest tercer s’ha compromès a liquidar en una data 
determinada (   ) 

6.-  Construccions : Construccions en general amb qualsevol destí ( edificis industrials, 
administratius, comercials, etc...) (   ) 

7.- Crèdits a Curt Termini : Crèdits concedits a tercers a curt termini (   ) 

8 .- Crèdits a Llarg Termini : Crèdits concedits a tercers a llarg termini (   ) 
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9.-  Creditors : Deutes amb subministradors de serveis que no tenen la condició estricte de proveïdors 
(  ) 

10.-  Creditors, Efectes a Pagar : Lletres acceptades en poder d’un creditor que reflecteix l’obligació 
de pagar un deute que s’ha acceptat liquidar en una data determinada (   ) 

11.-  Despeses Anticipades : Despeses comptabilitzades en l’exercici que tanquem i que corresponen 
al següent (   ) 

12.-  Deutes a Curt Termini : Préstecs rebuts de tercers, amb venciment no superior a un any (   ) 

13.-  Deutes a Curt Termini amb Entitats de Crèdit : Préstecs d’entitats de crèdit amb venciment no 
superior a un any (   ) 

14.-  Deutes a Llarg Termini : Préstecs rebuts de tercers, amb venciment superior a un any (   ) 

15.-  Deutes a Llarg Termini amb Entitats de Crèdit : Préstecs rebuts d’entitats de crèdit amb 
venciment superior a un any (   ) 

16.-  Drets de Traspàs : Import satisfet a l’arrendatari d’un local en concepte d’indemnització per tal 
de que el deixi lliure (   ) 

17.- Elements de Transport : Vehicles utilitzables pel transport (   ) 

18.-  Hisenda Pública Creditora per Conceptes Fiscals : Quantitats pendents de pagament a Hisenda 
com a conseqüència de tributs a favor de l’Estat (   ) 

19.-  Ingressos Anticipats : Ingressos comptabilitzats en l’exercici que tanquem i que corresponen al 
següent (   ) 

20.-  Instal�lacions : Elements lligats de forma definitiva al funcionament de la fabricació 
(instal�lacions de llum i aigua, etc. ) (   ) 

21.- Inversions Financeres Temporals : Inversions a curt termini amb accions (   ) 

22.-  Matèries Primeres : Valor de tot el que hi ha al magatzem en un moment donat de productes que 
mitjançant un procés d’elaboració o transformació es converteixen en productes acabats (   ) 

23.-  Maquinària : Conjunt de màquines emprades en l’extracció, transformació o elaboració de 
productes (   ) 

24.-  Mercaderies : Valor de tot el que hi ha al magatzem al principi o final d’any destinats a la seva 
venda (   ) 

25.-  Mobiliari : Tot tipus de moble i estris, inclosos els equips d’oficina i el material no fungible, és a 
dir, que no es consumeixen amb el seu ús (   ) 

26.- Productes Acabats : Productes fabricats per l’empresa i destinats al consum final (   ) 
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27.- Propietat Industrial : Import satisfet per la propietat o dret a l’ús de patents i marques (   ) 

28.- Proveïdors : Quantitats pendents de pagament com a conseqüència de la compra de mercaderies 
o matèries primeres (   ) 

29.-  Proveïdors, Efectes  a Pagar : Lletres de canvi en poder d’un tercer que  reflecteixen l’obligació 
de pagar un deute que s’ha acceptat pagar en una data determinada (   ) 

30.-  Remuneracions Pendents de Pagament  : Quantitats pendents de pagament al personal que 
integra la plantilla de l’empresa (   ) 

31.-  Seguretat Social Creditora : Quantitats pendents de liquidar a l’ esmentat organisme en 
concepte d’assegurances socials (  ) 

 

4.2. - Codis del Comptes a utilitzar en els casos pràctics 

 

 

DENOMINACIÓ       CODI 

 

Acompte de Clients       438 

Acompte de Proveïdors      407     

Amortització Acumulada Immobilitzat    281 

Amortització Immobilitzat Material     681 

Arrendaments        621 

Bancs         572 

Benefici en Valors Negociables     766 

Benefici Immobilitzat Material     771 

Caixa         570 

Capital         100 

Clients         430 

Clients, Efectes a Cobrar      431 
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Clients de dubtós cobrament     436 

Compres        600 

Construccions        211 

Crèdits Concedits a Curt Termini     542 

Crèdits Concedits a Llarg termini     252 

Creditors        410 

Creditors, Efectes a Pagar      411 

Creditors immobilitzat a llarg termini    173 

Descomptes Pagament Immediat Compres    606 

Descomptes Pagament Immediat Vendes    706 

Despeses Anticipades       480 

Despeses Financeres       669 

Despeses Generals (Altres Serveis)     629 

Deutes a Curt Termini amb Entitats de Crèdit   520 

Deutes a Curt Termini      521 

Deutes a Llarg Termini      171 

Deutes a Llarg Termini amb Entitats de Crèdit   170 

Deutors        440 

Devolució de Compres      608 

Devolució de Vendes       708 

Diferències Positives de Canvi     768 

Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions cials. 694 

Drets de Traspàs       205 

Elements de Transports      218 

Hisenda Pública Creditora per Conceptes Fiscal   475 

Hisenda Pública Deutora      470 



 

 

 

 

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre 
EMO/312/2012, de 8 d’octubre 

 

CURS: 15 HORES PER TENIR UNA IDEA GENERAL DE COMPTABILITAT 

ÀREA: COMPTABILITAT I FINANCES 

UNITAT :  TEORIA 

Ingressos Crèdit Curt Termini     7620 

Ingressos Anticipats       485 

Ingressos Financers       769 

Ingressos per Arrendaments      752 

Ingressos Valors representatius de deute    761 

Altres Instal�lacions       215 

Interessos Descomptes d’Efectes     665 

Inversions Financeres Permanents Accions Llarg Termini  250 

Inversions Financeres Temporals     540 

Matèries Primeres       310 

Maquinària        213 

Mercaderies        300 

Mobiliari        216 

Organismes Seguretat Social      476 

Pèrdues Immobilitzat Material     671 

Pèrdues i Guanys       129 

Primes d’Assegurances      625 

Productes Acabats       350 

Propietat Industrial (Patents)     203 

Proveïdors        400 

Proveïdors, Efectes a Pagar      401 

Publicitat, Propaganda i Relacions Públiques   627 

Remuneracions Pendents de Pagament    465 

Reserva Legal        112 

Resultats Negatius Exercicis Anteriors    121 

Serveis Bancaris       626 
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Serveis Professionals Independents     623 

Sous i Salaris        640 

Terrenys        210 

Subministraments       628 

Altres Tributs        631 

Valors representatius de deute a curt termini   541 

Valors representatius de deute a llarg termini   251 

Variació d’Existències      610 

Vendes         700 

 

Nota 

El primer dígit correspon a un dels set grups del Pla General Comptable 

 

4.3. - Balanç de Situació 

El Balanç de Situació és el document format ordenadament pels elements, subconjunts i conjunts 
patrimonials que formen el patrimoni de l’empresa en un moment donat. Es un document estàtic.  

4.4. - Ordenació del Balanç de Situació 

El criteri d’ordenació del Pla General Comptable consisteix en ordenar l’ACTIU de menor a major 
LIQUIDITAT i el  PATRIMONI NET i el PASSIU de menor a major EXIGIBILITAT.  

 

LIQUIDITAT : Liquiditat d’un actiu és la facilitat que aquest actiu té de convertir-se en diner. El 
diner de caixa és l’actiu més líquid mentre que un terreny és un dels actius menys 
líquids. 

EXIGIBILITAT :  La major o menor exigibilitat d’un element del passiu dependrà  del menor o major 
termini en el qual se’ns exigirà el compliment de les obligacions de pagament. Els 
deutes a curt termini són els passius més exigibles, en canvi el patrimoni net no és 
exigible. 
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   ACTIU                                              PASSIU + NET 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. – Ordenació amb blocs 

Ja vàrem veure  que les grans masses patrimonials eren l’Actiu, el Patrimoni Net i el Passiu, conjunts 
d’elements patrimonials amb una mateixa significació econòmica i financera.  

Aquestes 3 masses patrimonials poden estar ordenades per criteris de liquiditat i d’ exigibilitat, els quals 
donen més homogeneïtat a l’estructura del balanç. 

En una altre versió podem ordenar el balanç en blocs: 

 

BLOCS DE L'ACTIU 

Actiu Corrent o circulant: estarà format pels elements de patrimoni que s’espera vendre, consumir o 
realitzar en el transcurs del cicle normal d’explotació, així com, amb caràcter general, aquelles partides 
on el seu venciment, la seva venda o realització, s’espera que es produeixi en un termini màxim d’un any 
comptat a partir de la data de tancament de l’exercici. Són exemples: caixa,  mercaderies,  clients, etc. 

Actiu no corrent o fix: estarà format per la resta d’elements d’actiu no inclosos en l’apartat anterior. 
Són exemples: les construccions, les patents, etc. 

BLOCS DE PATRIMONI NET I PASSIU 

Patrimoni Net:  estarà integrat per els fons propis de l’empresa així com, d’aquells ingressos o despeses 
que s’imputaran directament al patrimoni net de l’empresa. 

Passiu Corrent o circulant: Estarà format en general per les obligacions on el seu venciment o extinció 
s’espera que es produeixi durant el cicle normal d’explotació, o no excedeixi el termini màxim d’un any 
comptat a partir de la data de tancament de l’exercici. Són exemples: proveïdors, deutes a c/t, etc. 

_ 

Menys líquid 

+ 

Més líquid 

_ 

Menys exigible 

+ 

Més exigible 
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Passiu no corrent. Estarà format per la resta d’elements que no s’inclouen en l’apartat anterior. Són 
exemples: deutes a ll/t amb entitats de crèdit, etc... 

4.6 Representació gràfica de les masses i blocs patrimonials 
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 4.7. - El Balanç de Situació 

ACTIU      PATRIMONI NET i PASSIU 

 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE (  ) 

• Propietat Industrial 
• Drets de Traspàs 
• Fons Comerç 

 

  
IMMOBILITZAT MATERIAL (  ) 

• Terrenys 
• Construccions 
• Maquinaria 
• Elements de Transport 
• Mobiliari 

 
INVERSIONS IMMOBILIARIES (  ) 

• Terrenys 
• Construccions 

 
 
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI (  ) 

• Accions 
• Participacions 
• Crèdits concedits 

A
C

T
IU

 N
O

 C
O

R
R

EN
T

 

 
PATRIMONI NET (  ) 

• Capital 
• Reserves 
• Ajustos per canvis de valor 
• Subvencions, donacions i llegats rebuts 

 
 
PASSIU NO CORRENT (  ) 

• Deutes a ll/t 
 

 

 
ACTIUS PER IMPOST DIFERIT 

   

 
EXISTÈNCIES (3) 

• Mercaderies 
• Matèries primes 
• Productes Acabats 
• Acomptes a Proveïdors 

 
DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A 
COBRAR (4) 

• Clients 
• Efectes a cobrar 
• Clients dubtós cobrament 
• Deutors diversos 

 
INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 

• Valors renda fixa C.T. 
 
EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS (  ) 

• Caixa 
• Bancs 

A
C

T
IU
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O

R
R

EN
T

 

 
PASSIU CORRENT (  ) 
 

• Préstecs rebuts 
• Proveïdors d’immobilitzat 
• Acomptes de clients 
• Proveïdors 
• Efectes comercials a pagar 
• Creditors diversos 
• Hisenda Pública creditora per conceptes 

fiscals 
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5. – RELACIONS COMERCIALS I DIAGRAMA DE FLUXE 

5.1. – ESQUEMES D’OPERACIONS DE CRÈDIT 

5.1.1. Clients i Proveïdors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Proveïdors E. a Pagar  Clients E. a Cobrar A 
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5.1.1. Deutors i Creditors 

 

 

 

 

P creditors deutes  deutors crèdits A 

 

5.2. – PRINCIPALS COMPTES DE PROVEÏDORS I CLIENTS 

430 Clients 400 Proveïdors 
431 Clients, efectes a cobrar 401 Proveïdors, efectes a pagar 
436 Clients, dubtós cobrament   
437 Envasos a retornar a clients 406 Envasos a retornar a proveïdors 
438 Acomptes a Proveïdors 407 Acomptes de Clients 

 

A P 

 

DEUTORS 

(serveis) 

 

DEUTES 

(cash) 

 

CRÈDIT(cash) 

 

CREDITORS 

(serveis) 

rebo dono 

serveis cash serveis cash 
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A P  
ESQUERRA DRETA 

 
DEUTORS (SERVEIS) 

 
CREDITORS( SERVEIS) 

 
  

 
CREDIT (CASH) 

 
DEUTES (CASH) 

 
DEURE HAVER 

 
CLIENTS (VENDES) 

 

PROVEÏDORS 
(COMPRES) 

 
CARREGAR ABONAR 

 

5.3. – XARXA GENERAL DE LES RELACIONS COMERCIALS DE 
L’EMPRESA. 
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ASSEGURANCES 

CLIENTS 
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5.4.- Xarxa de fets i operacions. 

 

Enunciat de l’exercici: 

1. Patrimoni iniciat 
 

(570) Caixa ................................................................ 150 
(430) Clients ..............................................................   50 
(213) Maquinària ......................................................... 200 
(431) Clients, efectes ...................................................   80 
(572) Bancs................................................................   50 
(400) Proveïdors .........................................................   20 
(401) Proveïdors, efectes .............................................. 100 
(100) Capital .............................................................. ???? 

2. Venda de maquinària a canvi d’efectes a cobrar.......................   30 
3. Compra de maquinària que paguem per caixa..........................   50 
4. Ingressem diners de caixa al banc.........................................   15 
5. Paguem per caixa als proveïdors ..........................................   12 
6. Aportació dels socis 

Caixa........................................................................   80 
Xec bancari................................................................   20 

7. Paguem per caixa efectes a pagar.........................................   60 
8. Cobrem per caixa dels clients..............................................   40 
9. Paguem pel banc als proveïdors ...........................................     8 
10. Retirem diners del banc a caixa ...........................................   50 
11. Cobrem els efectes pel banc ...............................................   80 
12. Comprem maquinària a canvi d’efectes a pagar........................   37 
13. Traiem diners del banc......................................................   12 
14. Comprem maquinària a canvi de 

Diners ......................................................................   25 
Efectes a pagar ...........................................................   15 
Deutes a proveïdors .....................................................   10 

15. Venem maquinària i cobrem per caixa...................................   12 
16. Perdem diners al carrer.....................................................     5 
17. Ens carreguen despeses bancàries al compte corrent.................     8 
18. Cobrem per caixa efectes a cobrar .......................................   23 
19. Tornem capital als socis mitjançant xec bancari ....................... 100 
20. Paguem despeses d’electricitat per caixa ...............................   33 
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Ubicació matricial dels fets i operacions mercantils anteriors: 
 
 Caixa 

570 

Bancs 

572 

Clients 

430 

Maqui. 

213 

Ef.cob. 

431 
 

Provei 

400 

Ef.pagar 

401 

Capital 

100 
Form. 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Totals           
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Ao 

 

 

A1 

 

 

Po 

 

 

P1 

 

 

No 

 

 

N1 

 

 

Variació Net 
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6.– ELS COMPTES DE RESULTATS 

6.1- Els comptes de resultats (comptes diferencials)  

Són les que recullen els resultats de l’empresa. També es diuen diferencials perquè recullen les 
diferències del net. Els ingressos (grup 7) i les despeses (grup 6) són les bases necessàries per a calcular 
els beneficis o les pèrdues de l’exercici. 

p.e Sous, Salaris, Vendes, Compres, Electricitat, Despeses Generals. 

Els ingressos i les vendes suposen un augment dels resultats (    ) i les compres i les despeses suposen 
una disminució dels resultats (    ) 

 

6.2 Els comptes patrimonials (comptes integrals) 

Són els que recullen les comptes que integren el patrimoni, p.e Caixa, Bancs, Mobiliari, Mercaderies 

 

6.3 Diferència entre despesa i pagament 

Una despesa és una disminució de net (     ) mentre que un pagament és una disminució d’Actiu (     ) 

Exemple de despesa sense pagament 

Rebem la fra. de l’electricitat 

 

(     ) Despeses d’electricitat a Creditors (  ) 

Posterior pagament als creditors de la factura d’electricitat 

(    ) Creditors a Bancs (  ) 

 

6.4 Diferència entre ingrés i cobrament 

Un ingrés és un augment de net i un cobrament és un augment d’Actiu 
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Venem mercaderies a termini 

(    ) Clients                          a                   Vendes (     ) 

 

Cobrem als clients 

(    ) Bancs                           a                   Clients  (        ) 

 

6.5 Matrius Comparatives 

DESPESES 
  

INGRESSOS 
  

 

 

COBRAMENTS 

  

PAGAMENTS 
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Despeses diverses Ingressos diversos 

 

 

 

 

 

 

Despeses personal 

Serveis Exteriors 

Despeses financeres 

Ingressos Accessoris 

Ingressos Financers 
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7. – ELS RESULTATS 

7.1. - Concepte de Resultat 

L’empresa realitza tot un seguit d’operacions de caràcter econòmic que comporten la percepció d’uns 
beneficis generats principalment per la venda de productes o la prestació de serveis, al mateix temps 
que comporta unes despeses que són necessàries per realitzar aquestes operacions generadores 
d’ingressos. 

El resultat de la gestió econòmica vindrà donat per la diferència entre els ingressos i les despeses, 
obtenint beneficis si els ingressos són superiors, o pèrdues si són inferiors. 

 

RESULTATS = INGRESSOS - DESPESES 
 

Mai no s’ha de confondre el càlcul del RESULTAT amb el càlcul de la TRESORERIA. 

 

       INGRESSOS          COBRAMENTS 

               –                      – 

        DESPESES           PAGAMENTS 

           

       RESULTAT           TRESORERIA 

 

7.2. - Nivells de resultats 

 

Per analitzar detalladament la gestió econòmica que realitza l’empresa es reconeixen, segons el seu 
origen, dos diferents nivells de resultats: el Resultat D’Explotació  i el Resultat Financer. 

Es evident que la suma del Resultat d’explotació i el financer configura el Resultat Global de l’empresa, 
el qual s’expressa baix el concepte genèric de Pèrdues i Guanys. 
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Una empresa que fabrica màquines, tindrà un resultat per la diferència entre els ingressos que obtingui 
per la venda de les màquines fabricades i les despeses que ha tingut per poder fabricar els articles que 
ha venut (pagament del personal, electricitat, etc...). Aquest resultat es denomina Resultat 
d’Explotació i és el que obté una empresa a partir dels ingressos i les despeses pròpies de l’activitat a 
que es dedica. 

Aquesta empresa tindrà necessitat de sol�licitar un préstec a fi de finançar la compra de maquinària nova 
o de poder incrementar els nivells de stock, o be portarà al descompte bancari els efectes comercials a 
cobrar, a fi d’incrementar la liquiditat i poder fer front als pagaments que tinguin concretats. Es evident 
que tant els préstecs rebuts, com el  descompte bancari comportaran  el pagament d’interessos i d’altres 
despeses financeres. En canvi si aquesta empresa té excedents de tresoreria, els invertirà per poder 
obtenir el màxim de rendibilitat financera obtenint, evidentment, ingressos financers. El resultat 
obtingut en aquest tipus d’operacions es denomina Resultat Financer, el qual s’obté calculant la 
diferència entre els ingressos i les depeses de caràcter financer. 

 

7.3. - Resultat d’Explotació 

El Resultat d’Explotació és la diferència entre ingressos i les despeses de les activitats normals. 

Suposem, per exemple, el cas d’una empresa comercial que es dedica a la comercialització de mobles. 
Durant el període ha comprat 10 cadires a 5.000 u.m. cadascuna, que ha pagat al comptat, suposant que 
no hi han altres ingressos ni despeses. Quin seria el Resultat d’Explotació si ha venut 5 cadires a 10.000 
u.m. cadascuna ? 

 

                                                      RESULTAT D’EXPLOTACIÓ = INGRESSOS – DESPESES 

 

 

 Ingressos :_____________________________________ 

 

 Cost Vendes :__________________________________ 

 

 Resultat d’Explotació :___________________________ 
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Seria diferent el càlcul de moviment de tresoreria durant el període : 

                                                                                                                                                                                                                            
     TRESORERIA = COBRAMENT - PAGAMENTS 

 

  Cobraments :___________________________________ 

 

 Pagaments :____________________________________ 

 

 Tresoreria :____________________________________ 

A la fi del període, el saldo del moviment de tresoreria no ha variat, ja que el volum de cobraments i 
pagaments ha estat el mateix. En canvi, hem obtingut un                                             de 25.000 u.m. 

Què fem amb les cadires comprades però no venudes ? On imputarem el seu valor ? 

Les 5 cadires restants quedaran al magatzem, esperant ser venudes en el proper període, per tant tenim 
unes existències finals de 5 cadires valorades en un preu de cost total de 25.000 u.m. Aquesta informació 
queda reflectida en el Balanç de Situació com un element més dels que constitueixen el patrimoni en 
aquesta data. 

Ara suposem que a partir del saldo anterior d’existències, 5 unitats, l’empresa compra 10 cadires més al 
mateix preu (5.000 u.m.) i ven 8 a 10.000 u.m. Quin serà en aquest cas el Resultat d’Explotació i el saldo 
final d’Existències ? 

     

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ = INGRESSOS - COST DE VENDES 

             

   Resultat d’Explotació :__________________________ 

 El saldo final d’existències en unitats de cadires serà :  ______________________ 

 

SALDO FINAL DE CADIRES = SALDO INICIAL + COMPRES - VENDES 

 

 El valor serà :___________________________________ 
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7.4. - Cost de les Vendes (≠≠≠≠ cost de compres) 

 

Ara bé, moltes vegades no tenim suficient informació com per conèixer el valor del cost de les unitats 
venudes, és a dir, el Cost de les Vendes. És per això que hem deduït una altra forma per a calcular 
aquest valor, suposant que coneixem l’existència al inici i al final del període i el valor de les unitats 
comprades.                                         

          Cost de Vendes 

   

            

                                              

 

   

                       

   

   

                                                             

És a dir, les existències que teníem al inici del període, Ei, més el que ha entrat (compres) menys el que 
ens queda al final, Ef , serà el Cost de les Vendes. O el que és el mateix, les compres, més o menys la 
variació d’existències entre el inici i el final del període. 

Exemple: 

Partint del cas anterior, tindrem una existència inicial valorada en 35.000 u.m. Suposem que hem 
comprat per valor de 30.000 u.m. i al final del període, després de fer l’inventari físic del 
magatzem, ens trobem amb unes existències finals valorades en 18.000 u.m. a preu de cost. 
Quin serà el cost de les vendes ?. 

 Compres :_______________________________________ 

 + Variació d’Existències :___________________________ 

 Cost de les Vendes :_______________________________ 

 

(1)   Compres + Ei – Ef 

(2)   Compres + Variació d’Existències 

Ei – Ef = 

Si Ei < Ef (-) 

Si Ei > Ef (+) 
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7.5. - Els Ingressos d’Explotació 

Vendes 
 

Ingressos derivats de la cessió de bens o la prestació de serveis propis de l’activitat de l’empresa. 

 

Devolució de Vendes 
 

Aquella part de les vendes a clients que han estat retornades posteriorment, gairebé sempre per 
l’incompliment de les condicions de la comanda. 

Vendes netes  =  Vendes  -  Devolucions de vendes 
 

Ingressos Accessoris 
 

Ingressos provinents de la gestió dels recursos de l’empresa. 

 

Subvencions a l’Explotació 

 

Quantitats rebudes directament i a fons perdut de l’Estat o altres entitats públiques o privades 
que, generalment, tenen la finalitat de compensar dèficits d’explotació o assegurar una 
rendibilitat mínima de l’empresa. 
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7.6. - Les Despeses d’Explotació 

Cost de les Vendes 
 

És el cost dels articles venuts durant el període considerat 

Compres 
 

Valor de les mercaderies i la resta de productes adquirits als proveïdors per a la venda. 

Devolució de Compres 
 

Aquella part de les compres a proveïdors que posteriorment han estat tornades, normalment per 
incompliment de les condicions de la comanda. 

Compres netes  =  Compres  -  Devolucions de compres 

 

Variació d’Existències 
 

La diferència entre el valor de les existències inicials i finals en un període determinat. (Pot ser de signe positiu o 

negatiu). 
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7.7. - Matriu Resultat d’Explotació 

 

DESPESES 

 

 

     ∇∇∇∇ R      

 

INGRESSOS 

 

∆∆∆∆ R 

         

 

Compres (- devolucions) 

Variació Exis. Merc. (E. inicials) 

 

  

Vendes (- devolucions) 

Variació Exis. Merc.(E. finals) 

 

 

Despeses de Personal 

 

Sous i Salaris 

Seg. Social a càrrec Empresa 

Altres Despeses Socials 

 

  

Ingressos Accessoris 

 

Arrendaments 

Comissions 

 

 

Serveis Exteriors 

 

Arrendaments 

Reparació i Conservació 

Ser. Professionals Independents 

Transports 

Primes d’Assegurances 

Subministraments 

  

Subvencions a l’Explotació 
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Altres Serveis 

 

 

Tributs 

 

   

 

TOTAL DESPESES 

 

  

TOTAL INGRESSOS 

 

 

Benefici d’Explotació 

 

  

Pèrdua d’Explotació 

 

 

TOTAL 

 

  

TOTAL 

 

 

 

7.8. - Resultat Financer 

Com s’ha dit, el resultat financer és el que s’obté mitjançant la diferència entre els ingressos i les 
despeses de caràcter financer. 

Despeses Financeres 
 

Despeses pròpies del finançament de les operacions comercials de l’empresa o les operacions 
financeres necessàries per a mantenir o ampliar l’estructura d’Actiu. 
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Pèrdues d´Inversions Financeres Temporals 
 

Pèrdues a causa de la venda d’inversions financeres temporals, accions o altres títols semblants. La 
pèrdua es produeix quan el valor de la venda del títol és inferior al valor pel que va ser adquirit per 
l’empresa. 

 

Ingressos Financers 
 

Ingressos ocasionats per les inversions financeres de l’empresa, siguin les originades per 
l’Immobilitzat Financer o bé les Inversions Financeres Temporals. 

Beneficis en Inversions Financeres Temporals 
 

Beneficis obtinguts per la cessió d’inversions financeres temporals, accions o altres títols anàlegs. 
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8. - EL CICLE COMPTABLE 

8.1 - Introducció 

S’anomena CICLE COMPTABLE a tots els passos que una empresa ha de realitzar a fi de que partint de la 
situació inicial del Balanç de Situació a l’inici de l’exercici, s’arribi a confeccionar els Comptes Anuals: 
Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de canvis en el Patrimoni Net, l’Estat de Fluxos 
d’Efectiu i la Memòria. 

    

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL 

    

         

         

    

REGISTRES COMPTABLES 

(Diari i major) 

    

         

         
da 

 

BALANÇ SITUACIÓ 

FINAL 

  

MEMÒRIA 

  

COMPTE DE 

PÈRDUES I GUANYS 

   

        

       

ESTAT DE CANVIS EN EL 
PATRIMONI NET  

 

ESTATS DE 
FLUXOS D’EFECTIU      
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El Balanç, que compren amb la deguda separació. L’actiu el passiu i el patrimoni net de l’empresa, és 
formularà tenint en compte que: 

La classificació entre partides corrents i no corrents es realitzarà d’acord amb els següents criteris 

a) L’actiu corrent estarà integrat per: 

a. Els actius vinculats al cicle normal d’explotació que l’empresa espera vendre, consumir o 
realitzar en el transcurs del mateix. Amb caràcter general, el cicle normal d’explotació no 
excedirà d’un any. A aquests efectes s’entén per cicle normal d’explotació el període de 
temps que transcorre entre l’adquisició dels actius que s’incorporen al procés productiu i 
la realització dels productes en forma d’efectiu o equivalents a l’efectiu. 

b. La resta d’elements de l’actiu es classificaran com a no corrents 

b) El passiu  corrent estarà integrat per: 

a. Les obligacions vinculades al cicle normal d’explotació d’acord amb la definició feta 
anteriorment, que l’empresa espera liquidar en el transcurs del mateix. 

b. Les obligacions el venciment dels quals o extinció s’espera que es produeixi en el curt 
termini, es a dir en el termini màxim d’un any, comptat a partir de la data de tancament 
de l’exercici. 

c. La resta d’elements del passiu és classificaran com a no corrents 

 

El Compte de Pèrdues i Guanys, recull els resultats de l’exercici , integrat per els ingressos i les 
despeses del mateix, excepte quan procedeixi la seva imputació directa al patrimoni net d’acord amb el 
que es previst en les normes de registre i valoració. 

 

Estat de Canvis en el Patrimoni Net, te dues parts: 

La primera denominada Estat d’Ingressos i Despeses reconegudes, recull els canvis en el patrimoni net 
derivats de: 

a) El resultat de l’exercici del compte de pèrdues i guanys 

b) Els ingressos i despeses que segons el que requereixen les normes de registre i valoració, s’hagin 
d’imputar directament al patrimoni net de l’empresa. 

c) Les transferències realitzades al compte de pèrdues i guanys segons el que disposa el PGC. 
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La segona denominada Estat Total de canvis en el Patrimoni Net, informa de tots els canvis que hi ha 
hagut en el patrimoni net derivats de: 

 

a) El saldo total dels ingressos i despeses reconegudes. 

b) Les variacions originades en el patrimoni net per operacions amb els socis o propietaris de 
l’empresa quan actuïn com a tals. 

c) La resta de variacions que es produeixin en el patrimoni net. 

d) També s’informarà dels ajustos en el patrimoni net deguts a canvis en criteris comptables i 
correccions d’errors. 

L’Estat de Fluxos d’Efectiu informa sobre l’origen i l’ utilització dels actius monetaris representatius 
d’efectiu i altres actius líquids equivalents, classificant els moviments per activitats e indicant la 
variació neta d’aquesta magnitud en l’exercici. 

La Memòria completa, amplia i comenta l’ informació continguda en els altres documents que integren 
les comptes anuals. 

 

8.2 - Fases del Cicle Comptable 

Fases:     1 - Assentament d’obertura dels comptes patrimonials 

Amb les dades del Balanç inicial farem un assentament: 

 

COMPTES AMB SALDO DEUTOR 

 

a 

 

COMPTES AMB SALDO CREDITOR 

 

2 - Registre del fets comptables al diari i al Major 

3 - Balanç de Comprovació o de Sumes i Saldos 

4 - Regularitzacions 

  

              Objectius: - Reflectir els valors reals dels elements patrimonials 

    - Traslladar les comptes diferencials a Resultats 
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  Tipus: -   Periodificació: imputar l’ ingrés i la despesa real de cada  exercici 

 

- Amortització: imputar la depreciació irreversible de l’immobilitzat a 
cada exercici 

 

- Actualització de comptes patrimonials: recompte extracomptable    
buscant valor real dels elements patrimonials. P.e.: actualització 
d’existències. 

 

    -   Translació de comptes diferencials a Resultats. 

 

5 - Balanç Final 

6 - Assentament de Tancament de les comptes patrimonials 

 

COMPTES AMB SALDO CREDITOR 

 

a 

 

COMPTES AMB SALDO DEUTOR 

 

7 - Elaboració Comptes Anuals 

 

8.3 – Els llibres comptables 

a) Generalitats 

Tot empresari haurà de portar els llibres i documents comptables amb claredat, ordenats per dates, 
sense espais en blanc, sense esborranys, i que permetin l'elaboració dels comptes anuals. Aquests es 
redactaran d'acord amb models prefixats (abreujat i normal) i referits a l'exercici present i a l'anterior i 
es conservaran durant 6 anys. 

b) LLIBRES OBLIGATORIS SEGONS LA LEGISLACIÓ MERCANTIL 

Quan parlem de legislació mercantil ens referim sobre tot al Codi de Comerç, que diu que tot empresari 
haurà de portar com a mínim un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals, i un Llibre Diari. 

� Un empresari individual: 

• Un Llibre Diari. 
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• Un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals. 

� Una societat anònima: 

• Un Llibre Diari. 
• Un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals. 
• Un Llibre d'Actes. 
• Un llibre registre d’accions nominatives. 

� Una societat de responsabilitat limitada: 

• Un Llibre Diari. 
• Un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals. 
• Un Llibre d'Actes. 
• Un Llibre de socis. 

 

c) LLIBRES OBLIGATORIS SEGONS LA LEGISLACIÓ FISCAL 

Quan parlem de legislació fiscal ens referim sobre tot a l'impost sobre societats, a l'IRPF i a l'IVA. 

Els empresaris individuals i els professionals independents tributen per l'impost sobre l'IRPF.  

Existeixen diferents règims: 

1) Estimació objectiva. 

Aquesta modalitat la poden fer servir empresaris individuals i professionals que fan certes activitats 
publicades en unes taules pel ministeri d'Economia. 

Obligacions formals: 

-Han de guardar les factures rebudes, les factures emeses i els justificants dels mòduls. 

-Els empresaris que dedueixin amortitzacions hauran de portar un llibre de béns d'inversió. 

 

2) Estimació directe simplificada: 

Aquesta modalitat s'aplica als empresaris i professionals que no estiguin acollits a l'estimació objectiva i 
compleixin els següents requisits:  

-Que la xifra de negocis durant l'any anterior no sigui superior a 600.000,00 €. 
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-Que no hagi renunciat a aquesta modalitat. 

Obligacions formals: 

Els empresaris han de portar: 

-Un Llibre de vendes i ingressos. 

-Un Llibre de compres i despeses. 

-Un Llibre de béns d'inversió. 

Els professionals han de portar: 

-Els mateixos llibres que els empresaris i a més, un Llibre d'acomptes. 

Aquests llibres no són necessaris si la comptabilitat es porta segons el Codi de Comerç (Llibre Diari i 
Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals). 

3) Estimació directa normal: 

S'aplica als empresaris i professionals que no estiguin acollits a les dues modalitats anteriors. 

Obligacions formals: 

Els empresaris han de portar: 

-Un Llibre Diari. 

-Un Llibre d'inventaris i comptes anuals. 

Els professionals si no porten la comptabilitat segons el Codi de Comerç han de portar els mateixos 
llibres que la modalitat simplificada. 

Les societats tributen per l'impost sobre societats:  

Obligacions formals: 

Les societats han de portar: 

• Un Llibre Diari. 
• Un Llibre d'inventaris i comptes anuals. 
• Un Llibre d'Actes. 
• Un Llibre registre de socis en les societats limitades. 

Llibres que s'han de portar segons l'IVA: 
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Llibres que han de portar els empresaris i les societats que estan en el Règim General: 

-Llibre de factures emeses: S'hi inscriuran una a una les factures emeses. Podrà anotar-s'hi un 
assentament de resum, sempre que siguin factures emeses el mateix dia i que en el seu conjunt no 
superin una determinada quantitat. 

En aquest llibre hi figurarà: 

Data, Núm fra, Client NIF, Base Imposable, Percentatge IVA, Quota IVA 

-Llibre de factures rebudes: S'hi inscriuran una a una les factures rebudes. Podrà anotar-s'hi un 
assentament de resum de les factures rebudes a la mateixa data sempre i quan no superin una 
determinada quantitat. 

En aquest Llibre hi figurarà: 

Data, Ordre Recepció, Proveïdor NIF, Base Imposable, Percentatge IVA, Quota IVA 

Llibres que han de portar els empresaris que estan en el Règim Simplificat (va lligat amb l'estimació 
objectiva per IRPF): 

-Llibre de factures rebudes. També han de guardar les factures rebudes, les factures emeses i els 
justificants dels mòduls. 

Hi ha subjectes passius acollits a règims especials, com el recàrrec d'equivalència, que no han de portar 
cap llibre. 

d)CONCEPTE DE CADA LLIBRE: 

1)Llibre Diari: 

Recull, per ordre cronològic, totes les operacions de l'empresa. També serà vàlida l'anotació conjunta 
d'operacions per períodes no superior al mes, amb la condició que figurin detallades en altres llibres 
auxiliars. 

2) Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals: 

En aquest llibre hi figurarà: 

-L'inventari inicial: Relació detallada de tots els béns, drets i obligacions que té l'empresa a principi 
d'exercici 

-Balanç de comprovació: Serveix per comprovar si les anotacions que hem fet fins ara són correctes. Es 
farà com a mínim un cop cada trimestre. 

-L'inventari final. Relació detallada de tots els béns, drets i obligacions que té l'empresa a final d'exercici 

-Els comptes anuals. 
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3) Llibre Major: 

Recull la història i situació de cada element. 

4) Llibre d'actes 

El llibre d'actes registrarà, almenys tots els acords presos per les juntes generals i especials i els altres 
òrgans col�legiats de la societat, amb expressió de les dades relatives a la convocatòria i a la constitució 
de l'òrgan, un resum dels assumptes debatuts, les intervencions de les quals s'hagi sol�licitat constància, 
els acords adoptats i els resultats de les votacions. 

5) Llibre de socis 

El llibre registre de socis registrarà la titularitat originària i les successives transmissions, voluntàries o 
forçoses, de les participacions socials, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre les 
mateixes. En cada anotació s'indicarà la identitat i domicili del titular de la participació o del dret o 
gravàmen constituït sobre aquella. 

 
La societat només podrà rectificar el contingut del Llibre registre si els interessats no s'haguessin oposat 
a la rectificació en el termini d'un mes des de la notificació fefaent del propòsit de procedir a la 
mateixa. 
 
El contingut d’aquest llibre està regulat a l’article 104 del Reial decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital. 

6)  Llibres auxiliars 

Són els llibres complementaris als principals llibres de comptabilitat. 
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9. – L’ IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) 

9.1 - Introducció 

És un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava les entregues de béns i 
prestacions de serveis que realitzen empresaris i professionals així com les importacions. 

Gràficament: 

   HISENDA 

PÚBLICA 

    

        

 PROVEÏDORS  
EMPRESA 

 CLIENTS   

        

9.2 - Comptes que intervenen 

472   HISENDA PÚBLICA, IVA SUPORTAT (      ) 

  Recull l’IVA que ens ve carregat a les factures (proveïdors,....)      

477  HISENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIT (      ) 

  Recull l’ IVA que carreguem a les factures (clients,...) 

4750 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IVA (      ) 

 Recull la diferència entre l’ IVA repercutit i el suportat quan en la 
liquidació el primer és més gran que el segon que ens ve carregat a les 
factures (proveïdors,...) 

4700 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER IVA (      ) 
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 Recull la diferència quan en la liquidació l’ IVA suportat és més gran que 
l’IVA repercutit. 

Exemples: 

1 - Compres de mercaderies per valor de 100.000 €. IVA 16% a part 

 

 100.000.- Compres  (      ) 

   18.000.- IVA suportat  (      ) a (      ) Proveïdors  118.000.- 

 

2 - Vendes de mercaderies per valor de 400.000 €. IVA 16% a part 

 

 472.000.- Clients   (      ) a (      ) Vendes   400.000.-  
        IVA repercutit    72.000.- 

 

3 - Al final del trimestre fem la liquidació d’IVA. Suposem que les operacions anteriors són les úniques 
del trimestre. 

 

 72.000.- IVA repercutit  (      ) a (      ) IVA suportat   18.000.- 

        H.P. creditora IVA  54.000.- 

4- Fem efectiu el pagament a Hisenda: 

 

 54.000.- H.P. creditora IVA (      ) a (      ) Bancs    54.000.- 

 

9.3 - Tipus de gravamen de l’ IVA 

SUPERREDUÏT 4% 

- Pa i cereals 
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- Llet, formatge i ous 

- Fruites, verdures, llegums, patates i altres tubercles 

- Medicaments i altres productes farmacèutics per persones 

- Llibres, diaris i revistes, s’exclouen aquells objectes que per les seves característiques, només 
poden utilitzar-se com a material escolar 

- Vehicles especials i pròtesis per persones amb minusvalues  

- Vivendes de protecció oficial de règim especial. 

- Serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centres de dia 

REDUÏT 10% 

BÉNS 

 

- Alimentació en general, excepte begudes alcohòliques i refrescos, i els productes compresos en 
el 4% 

- Aigua per l’alimentació o per regadiu 

- Especialitats farmacèutiques veterinàries 

- Pròtesis, lents graduades i material mèdic 

- Vivendes , garatges (màxim dues unitats) i annexos que es transmeten conjuntament amb la 
vivenda. 

- Béns i serveis utilitzats en la producció agrària i alimentària  (fertilitzants i fitosanitaris) 

SERVEIS 

 

- Transport en general 

- Hostaleria i restauració, excepte locals de luxe i sales de festa 

- Neteja de vies públiques. 

- Espectacles esportius de caràcter no professional. 

- Fires comercials. 

NORMAL 21% 

- Es manté per tots els productes en general. 


