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Introducció

Les empreses acudeixen habitualment al finançament a curt termini i llarg termini
per obtenir fons o garanties per poder desenvolupar la seva tasca.Les empreses
han millorat la seva capacitat de negociació, a la vegada que hi ha en el mercat
financer un assortiment més gran de productes de finançament especialitzats; això
permet a les empreses treballar amb la visió de valorar les seves necessitats de
finançament i la seva posició econòmica per assumir els costos financers associats
a aquests tipus de productes.

Aquesta unitat dedicada als productes de finançament bancari, s’inicia en l’apartat
“Productes financers d’actiu a curt termini”, que aborda en primer lloc l’estudi
del risc que assumeixen les entitats bancàries pel fet de posar els fons a disposició
dels clients mitjançant diferents tipus de productes. A continuació en aquesta
unitat s’estudiaran els principals productes financers d’actiu a curt termini com
són el compte de crèdit, el descompte comercial, el facturatge o factoring i la
confirmació o confirming.

En l’apartat, “Productes financers d’actiu a llarg termini”, es tracten els
diferents productes bancaris a llarg termini, primer s’estudien les operacions de
préstecs, els seus elements i l’amortització de capital, com ara l’amortització de
préstecs mitjançant reemborsament únic, amb pagament periòdic d’interessos com
el sistema americà i préstecs amb pagaments periòdics com el sistema francès
amb termes amortitzatius constants i el sistema italià, amb termes amortitzatius
variables. Es continua amb els productes de cesió financera de l’ús dels béns com
són el lísing i el rèntig.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, com es tracta d’una matèria eminentment
pràctica és bàsic que tingueu en compte que el vostre procés d’aprenentatge no s’ha
de limitar només a l’estudi del text, si no que s’ha de complementar en fer totes les
activitats i exercicis proposats al material web. En cas de dubte, podeu preguntar
al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el
professor.





Gestió Financera 7 Finançament bancari

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Avalua productes i serveis financers del mercat, realitzant els càlculs i elaborant
els informes oportuns.

• Recull informació sobre productes i serveis financers a través dels diferents
canals disponibles.

• Efectua les operacions matemàtiques necessàries per valorar cada producte.

• Calcula les despeses i comissions meritades a cada producte.

• Determina el tractament fiscal de cada producte.

• Determina el tipus de garantia exigida per cada producte.

• Realitza informes comparatius dels costos financers de cadascun dels pro-
ductes de finançament proposats.

• Compara els serveis i les contraprestacions de les diferents entitats finance-
res, remarcant diferències, avantatges i inconvenients.

• Compara les rendibilitats, avantatges i inconvenients de cadascuna de les
formes d’estalvi o inversió proposades en productes financers.

• Realitza els càlculs financers necessaris utilitzant aplicacions informàtiques
específiques.
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CIRBE

La Central d’Informació de
Riscos del Banc d’Espanya,
coneguda com a CIRBE, és una
base de dades que recull la
informació dels préstecs, crèdits,
avals i garanties que cada entitat
de crèdit manté amb els seus
clients. Mensualment els facilita
informació de les persones que
tenen un risc acumulat superior
als 9.000 euros.

1. Productes financers d’actiu a curt termini

En les operacions d’actiu les entitats financeres posen fons a disposició dels seus
clients i, per tant, assumeixen el risc que aquests clients, al venciment del termini,
no compleixin les seves obligacions contractuals. Per això, aquestes entitats
tracten de reduir aquest risc analitzant la solvència dels seus clients d’actiu.

La informació que recullen les entitats bancàries tant pot ser mitjançant registres
públics com privats. El registres públics, com es pot deduir, són registres d’accés
públic com poden ser el Registre de la Propietat, el Registre de Béns Mobles o el
Registre Mercantil, on es poden consultar els béns, els drets i les obligacions dels
seus clients.

Per la seva banda, els registres privats acostumen a ser llistats de morosos:

• Registre d’Acceptacions Impagades (RAI). És el registre on queden reflec-
tides aquelles persones jurídiques o empreses quan l’impagament sigui
superior a 300,51 AC. És comú que apareguin deutes com ara pagarés
bancaris, pagarés de compte corrent, xecs, lletres acceptades, etc.

• Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNEF- EQUI-
FAX), en la qual podrem trobar un llistat de morosos que recull informació
relativa a l’incompliment d’obligacions dineràries, en què són els creditors
els que faciliten la informació que s’inclou.

• Experian Badexcug, informació sobre incompliment d’obligacions dineràri-
es, facilitada pel creditor o per qui actuï pel seu compte o interès.

Les empreses acudeixen habitualment al finançament a curt termini per obtenir
fons o garanties per poder desenvolupar la seva tasca. Les empreses han millorat
la seva capacitat de negociació, a la vegada que hi ha en el mercat financer un
assortiment més gran de productes de finançament especialitzats; això permet a
les empreses treballar amb la visió de valorar les seves necessitats de finançament
i la seva posició econòmica per assumir els costos financers associats a aquests
tipus de productes.

Els principals productes financers d’actiu a curt termini són la pòlissa o
compte de crèdit, el descompte comercial, el facturatge o factoring i la
confirmació de pagaments o confirming.
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1.1 Compte de crèdit

Els crèdits en compte corrent també s’anomenen comptes corrents de crèdit o
pòlisses de crèdit, i l’entitat financera s’obliga a posar a disposició del client
fons fins a un límit determinat i per un termini de temps prefixat, percebent
periòdicament els interessos sobre les quantitats efectivament disposades per
l’acreditat, moviments que s’aniran reflectint en un compte corrent que es liquida
habitualment amb periodicitat trimestral o mensual.

La majoria de les empreses disposen almenys d’una pòlissa de crèdit contractada
amb una entitat financera, ja que és un instrument de finançament on es poden
produir una gran part dels cobraments i pagaments de l’activitat habitual de
l’empresa.

Els comptes de crèdit són un instrument de finançament a curt termini i es
diferencien dels préstecs en què els crèdits no estan vinculats com aquells a una
finalitat concreta. Quan l’entitat financera concedeix un compte de crèdit es fa
sense demanar la destinació de l’operació, és a dir, l’entitat financera posa la
quantitat de diner pactada perquè el client en disposi lliurement, amb el compromís
de reintegrar-la en una data prefixada.

És a dir, són operacions en les quals l’entitat financera lliura o es compromet a
lliurar una quantitat de diner al client. Així, l’entitat posa a disposició del client
una quantitat per un període de temps determinat i amb un límit, i cobra interessos
periòdicament en funció de la quantitat de diners disposada.

Les operacions de crèdit s’instrumentalitzen, cosa que rep el nom de
comptes de crèdit, i es formalitzen en les pòlisses de crèdit en les quals
el banc posa a disposició del client una quantitat màxima de diners i només
cobra interessos per les quantitats disposades. El client pot fer aportacions
per anar disminuint el deute.

Aquesta modalitat de finançament està dirigida especialment a les empreses,
comerços autònoms i a la majoria de titulars que generen fluxos dineraris per a
activitats professionals. Les característiques generals dels comptes de crèdit
són:

• Com es formalitzen. Inicialment hi ha una anàlisi econòmica i financera
del sol·licitant del compte que és prèvia a l’aprovació. El sol·licitant ha
de documentar i justificar els motius del finançament de manera general
(activitat comercial a la qual es destina). En cas que el compte de crèdit
sigui aprovat, s’instrumentarà sobre una pòlissa de crèdit intervinguda per
un fedatari públic en què es ratificaran les condicions del seu import, termini,
comissions, interessos, etc.

• Titulars. Totes les persones físiques i jurídiques són susceptibles de
ser titulars d’un compte de crèdit, sempre que aquestes compleixin amb



Gestió Financera 11 Finançament bancari

Euríbor

L’euríbor és el tipus d’interès de
referència a Europa per a
dipòsits interbancaris en euros
realitzats entre els bancs més
importants de la Zona Euro.

les condicions generals establertes per a la contractació d’aquest tipus
d’operació.

• Manera en què s’instrumenta. Habitualment les entitats de crèdit instru-
menten els comptes de crèdit amb suport d’un compte corrent en què hi
ha un saldo màxim de disposició, per tant, en el compte hi haurà càrrecs
i abonaments, i si el saldo és deutor per part del client -sempre inferior al
màxim esmentat- s’aplicarà el tipus pactat com a crèdit. Òbviament, en cas
contrari, s’aplicarà l’abonament dels tipus pactats pels saldos creditors com
a compte corrent.

• Tipus d’operacions que suporta. S’opera de la mateixa manera que es
fa en un compte corrent, és a dir, es pot domiciliar qualsevol pagament o
cobrament, nòmines, rebuts, talons, pagarés, targetes, etc.

• Termini i import. Tal com s’ha dit en la definició, són comptes de crèdit
pensats per a operacions a molt curt termini, generalment per aplicar el
finançament a l’activitat típica del titular. Generalment, el termini màxim és
d’un any, tot i que es pensa en renovacions recurrents en els seus venciments.

• Pel que fa a l’import no hi ha un màxim. Depèn de la solvència del titular
del compte i de les seves necessitats. És habitual que no es demani el 100%
de les necessitats suportades per aquesta modalitat de crèdit. No hi ha la
possibilitat de pagar el deute amb quotes, sinó que al seu venciment s’ha de
liquidar l’import total disposat de la pòlissa.

• Interessos. El tipus d’interès pot ser fix i variable, però en la majoria dels
comptes és a tipus variable revisable cada tres mesos (generalment euríbor
tres mesos) i coincideix amb el període de liquidació del compte.

En el sistema financer, les entitats de crèdit fan referència als diferents tipus
d’interès:

• Interès deutor, que és el que es cobra al client pel saldo disposat en
el compte.

• Interès creditor, que ens ha d’abonar l’entitat de crèdit si el saldo és
al nostre favor.

• Interès de l’import excedit; en cas que l’entitat accepti que el client
excedeix de l’import màxim de què pot disposar, hi ha un tipus diferent
-habitualment més elevat- que el client ha de pagar.

• Interès de demora, que és el que merita el saldo disposat una vegada
hagi finalitzat el termini pactat. Això passa a partir del venciment de
la pòlissa amb saldo disposat.

A més dels interessos, l’entitat financera pot cobrar en aquest tipus de compte una
sèrie de despeses com:

• Les despeses dels tràmits i inscripció del fedatari públic.
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• Les provocades pels apunts de cada operació.

• Comissions.

Pel que fa a les comissions, tenim:

• Comissions d’obertura i d’estudi: és un percentatge sobre el límit de crèdit
concedit, que es cobra en començar l’operació per a l’anàlisi econòmica del
client.

• Comissió per saldos excedits: si el client supera el límit de crèdit establert,
es cobra una comissió que s’estableix sobre el saldo més gran al descobert.

• Comissió d’administració: es carrega per cada càrrec realitzat. És una
comissió que no cobren totes les entitats. Moltes vegades es permeten un
determinat nombre de càrrecs en què no es cobra comissió.

• Comissió de disponibilitat: és un percentatge sobre el saldo mitjà no
disposat en funció del crèdit concedit.

• Comissió de cancel·lació anticipada: és un percentatge quan se sol·liciti la
cancel·lació anticipada al termini establert i es calcula sobre el capital que
es cancel·la

• Altres comissions: poden ser de manteniment, despeses de correu, etc.

L’operativa dels comptes de crèdit és molt similar a la d’un compte corrent normal,
però amb petits matisos. En el seu càlcul per la liquidació, s’utilitza el mètode
hamburguès, a partir dels saldos enregistrats en el compte per ordre cronològic.

1.1.1 Liquidació d’un compte de crèdit

El període de liquidació d’un compte de crèdit és l’interval de temps que es pren
per delimitar els abonaments, els càrrecs i els saldos que intervenen en el càlcul
dels interessos. El període de liquidació en els comptes corrents i d’estalvis poden
ser semestral, trimestral o inclús mensual.

En algunes operacions bancàries no coincideix la data comptable en què es
realitza l’apunt de càrrec o abonament amb la data valor en què aquest apunt
comença a meritar interessos a favor o en contra. Com que per raons operatives les
dates poden no coincidir, la normativa estableix uns límits clars i obliga les entitats
a comptabilitzar les operacions amb la major rapidesa possible. La diferència
màxima que pot existir entre aquestes dues dates està regulada pel Banc d’Espanya.

Els conceptes clau per a la liquidació d’interessos són:

• Data de l’operació. És el dia que es fa una operació, per exemple, el
pagament del rebut de la llum.
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Normes de valoració

La Llei 16/2009, de 13 de
novembre, de serveis de
pagament, fixa una valoració
concreta per a les operacions, és
a dir, estableix les condicions
mínimes de valoració que han
d’aplicar les entitats financeres,
distingint entre operacions de
càrrec (càrrec) i d’abonament.

• Data valor de l’operació. És el dia a partir del qual (incloent-hi aquest dia)
l’operació es considera en ferm per al càlcul d’interessos. En les despeses
sol ser el mateix dia de l’operació i, en els ingressos, el dia següent.

• Data valor de cada saldo. És la mateixa que la data valor que el produeix.

• Dies valor del saldo. És el nombre de dies que cada saldo es manté inalterat,
reportant interessos. Aquest nombre de dies intervé directament en el càlcul
d’interessos.

Les normes de valoració dels càrrecs i abonaments més freqüents d’una entitat
bancària els podeu veure en la taula 1.1.

Taula 1.1. Normes de valoració en les operacions bancàries

Càrrecs Abonaments

Classe d’operació Data valor Classe d’operació Data valor

Xecs en euros pagats
per finestreta

El mateix dia del seu
pagament

Ingrés mitjançant xecs
en euros a càrrec de la
mateixa entitat (sobre
qualsevol oficina)

El mateix dia de l’ingrés

Reintegraments o
disposicions

El mateix dia del seu
pagament

Ingrés mitjançant xecs
en euros a càrrec
d’altres entitats

El següent dia hàbil a
l’ingrés

Ordres de transferència,
ordres de lliurament i
similars

El mateix dia del seu
càrrec

Transferències
bancàries ordenades a
la mateixa entitat
d’Espanya

El mateix dia del seu
càrrec a l’ordenant

Rebuts de caràcter
periòdic a càrrec del
deutor

Data del càrrec Rebuts de caràcter
periòdic

El mateix dia del seu
càrrec a l’ordenant

Targetes de crèdit i
similars

Data de compra o de
disposició (segons el
contracte d’adhesió)

Targetes de crèdit i
similars

El mateix dia

Ingrés en efectiu en
euros o en la moneda
del compte

El mateix dia de l’ingrés

Per fer aquests càlculs cal saber quins són els dies hàbils. El criteri del servei
de reclamacions entén per regla general que dissabte és dia hàbil, però tampoc
considera una mala pràctica que una entitat qualifiqui el dissabte inhàbil, sobretot
si en l’operació intervé un tercer que considera inhàbil aquest dia, com per exemple
Hisenda, la borsa o la Cambra de Compensació.

Per al càlcul són necessàries tres columnes de números comercials, com indica la
taula 1.2.

Taula 1.2. Liquidació d’un compte de crèdit

N. Comercials Creditors N. Comercials Deutors N. Comercials Excedits

Saldo creditor · dies Saldo deutor · dies Saldo deure que superi el límit de
crèdit · dies
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Per calcular els interessos s’haurien de calcular els tres tipus d’interès:

• Tipus interès creditor =

∑
núm. comercial creditor · icreditor

360

• Tipus interès deutor =

∑
núm. comercial deutor · ideutor

360

• Tipus interès excedit =

∑
núm. comercial excedit · iexcedit

360

El següent pas és calcular les diferents comissions; la comissió sobre el saldo
excedit i la comissió de no disponibilitat:

• Comissió sobre el saldo excedit. Per aplicar la comissió sobre el saldo
excedit s’ha de calcular el saldo excedit que el trobarem restant el saldo
major excedit de l’import de la línia de crèdit.

Comissió saldo excedit = (saldo major excedit - límit del crèdit) · %
Comissió saldo excedit

• Comissió de no disponibilitat. Per aplicar la comissió de disponibilitat s’ha
de calcular el saldo mitjà no disposat que el trobarem restant de l’import de
la línia de crèdit el límit disposat.

Comissió no disponibilitat = (Límit línia crèdit - Saldo mitjà disposat) · %
Comissió per no-disposició

Per a la liquidació, s’ha d’utilitzar la fórmula següent:

Liquidació = saldo - interessos creditors + interessos deutors + interessos
excedits + comissions + retenció fiscal

Per a la liquidació d’un compte de crèdit s’utilitzen diferents formats. Farem servir
el format de la taula 1.3 per fer els exercicis.

Taula 1.3. Format per a la liquidació d’un compte de crèdit

Data Conceptes Capitals
Deures

Capitals
Haver

Data
valor

Saldo
Deure

Saldo
Haver

Dies de
saldo

N. comer-
cials
Deutor

N. comer-
cials
Creditor

N. comer-
cials
Excedits
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1.1.2 Fiscalitat d’un compte de crèdit

Davant del dubte si una comissió bancària està subjecta o no a IVA hem de tenir
en compte que:

• Les comissions financeres no porten IVA.

• Les comissions de servei estan subjectes IVA, llevat que apareguin en la
llista d’exempcions de l’article 20.1.18 de la Llei de l’IVA 37/1992, que
fixa com a exempts la majoria de serveis financers.

Pel que fa a l’IRPF/impost de societats, tindrem en compte que:

• Les comissions i els interessos a favor de l’entitat de crèdit són fiscalment
deduïbles en l’impost de la renda de l’acreditat. Aquest podrà ser una
persona física, i per tant seran deduïbles en l’IRPF, o una persona jurídica,
i per tant deduïbles en l’impost de societats.

• Quant als interessos a favor de l’acreditat, l’entitat de crèdit està obligada
a fer la corresponent retenció a compte de l’IRPF o de l’impost de Societats,
i a ingressar-la a Hisenda.

1.1.3 Exemple liquidació compte de crèdit

L’empresa Bruixeries, SA obre l’1 de novembre un compte de crèdit al Banc
Pocions, SA amb les següents característiques:

• Límit de crèdit 35.000 AC

• Interès sobre saldo creditor 0,1 %

• Interès sobre saldo deutor fins a la límit del crèdit, 5,25 %

• Interès sobre saldos deutors excedits, 20 %

• Despeses d’estudi 0,3 %, mínim 25AC

• Comissió d’obertura 1,25 %

• Comissió sobre saldo mitjà no disposat 0,45 %

• Comissió sobre saldo major excedit 2,5 %, mínim 15AC

• Retenció d’Hisenda 19 %

Liquideu el compte de crèdit a 30 de novembre, fent servir l’any comercial, sabent
que l’empresa ha realitzat els següents moviments (vegeu la taula 1.4):

Dates valor:
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• 1 novembre despeses inicials que cal calcular amb les dades inicials

• 5 novembre rebut de subministraments 1.800 AC

• 11 novembre càrrec per transferència a favor d’un proveïdor 8.000 AC

• 13 novembre venda de divises 12.500 AC

• 18 novembre ingrés per transferència d’un client 2.500 AC

• 19 novembre compra d’immobilitzat material 25.000 AC

• 23 novembre ingrés xec d’una altra entitat 3.000 AC

• 25 novembre pagament nòmines 18.000 AC

• 28 novembre xec pagat a finestreta 4.200 AC

Taula 1.4. Principals dades de l’enun-
ciat

Tipus d’interès creditor 0,10%

Tipus d’interès deutor 5,25%

Tipus d’interès excedit 20,00%

Retenció Hisenda 19%

Comissió saldo major excedit (Mínim 15,00 AC) 2,50%

Límit de crèdit 35.000,00 AC

Comissió per no-disposició 0,45%

Despeses d’estudi (Mínim 25,00 AC) 0,30%

Comissió d’obertura 1,25%

Les despeses inicials es calculen multiplicant el límit de crèdit concedit pels
percentatges de les despeses d’estudi i de la comissió d’obertura (vegeu la taula
1.5):

Taula 1.5. Càlcul despeses inicials Límit de crèdit 35.000,00 AC

Despeses d’estudi 0,30% 105,00 AC

Comissió obertura 1,25% 437,50 AC

Total despeses inicials 542,50 AC

Realitzem el quadre de liquidació del compte de crèdit (vegeu la taula 1.6).
L’operativa del quadre és la següent:

1. Hem de calcular els saldos del compte i els dies de saldo. Primerament
ordenarem totes les operacions per data valor i a la columna del Saldo
afegim el saldo cada vegada que es realitzi una nova operació. Sumant en
el cas d’operacions al Deure i restant en el cas d’operacions a l’Haver.

2. A la columna dies cal que apuntem el nombre de dies en què el saldo
d’aquella operació està vigent, fins que es realitza una altra operació i
per tant canviarà el saldo. Per tant, s’han de restar la data valor del nou
moviment de la data valor del moviment anterior.

3. Els números comercials s’obtenen de multiplicar el saldo pels dies.

4. Si el resultat és negatiu, obtindrem els números comercials creditors.
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5. Si el resultat del saldo multiplicat pels dies que ha estat inalterat és positiu,
obtindrem els números comercials deutors.

Taula 1.6. Quadre liquidació compte de crèdit

Data valor Concepte Quantia operació AC Saldo AC Dies Números comercials

Deure Haver Deutors Creditors Excedits

01/11 Despeses inicials 542,50 542,50 4 2.170,00 0,00 0,00

05/11 Rebut subministraments 1.800,00 2.342,50 6 14.055,00 0,00 0,00

11/11 Càrrec transferència
proveïdor

8.000,00 10.342,50 2 20.685,00 0,00 0,00

13/11 Venda divises 12.500,00 -2.157,50 5 0,00 10.787,50 0,00

18/11 Ingrés per transferència
client

2.500,00 -4.657,50 1 0,00 4.657,50 0,00

19/11 Compra immobilitzat
material

25.000,00 20.342,50 4 81.370,00 0,00 0,00

23/11 Ingrés xec altra entitat 3.000,00 17.342,50 2 34.685,00 0,00 0,00

25/11 Nòmines treballadors 18.000,00 35.342,50 3 105.000,00 0,00 1.027,50

28/11 Xec pagat 4.200,00 39.542,50 2 70.000,00 0,00 9.085,00

30/11 Interessos creditors 0,04 39.542,46

30/11 Retenció d’Hisenda 0,01 39.542,47

30/11 Interessos deutors 47,83 39.590,29

30/11 Interessos excedits 5,62 39.595,91

30/11 Comissió per no
disposició

106,61 39.702,52

30/11 Comissió per excedit 113,56 39.816,08

30/11 Totals 29 327.965,00 15.445,00 10.112,50

Pel que fa a aquests números comercials deutors cal distingir entre els normals
i els excedits. Els excedits són aquells que superen el límit fixat a la pòlissa de
crèdit.

En aquest exercici trobem dos saldos deutors que superen el límit, i són:

• 25 de novembre: saldo 35.342,50. D’aquest saldo, seran números comer-
cials deutors el resultat de multiplicar 35.000 (que és el límit de la pòlissa)
x 3 dies = 105.000, i seran números comercials excedits la diferència entre
35.342,50 i 35.000 multiplicat també per 3 dies, per tant 342,50 x 3 = 1.028.

• 28 de novembre: Saldo 39.542,50. D’aquest saldo, seran números comer-
cials deutors el resultat de multiplicar 35.000 (que és el límit de la pòlissa)
x 2 dies = 70.000, i seran números comercials excedits la diferència entre
39.542,50 i 35.000 multiplicat també per 2 dies, per tant 4.542,50 x 2 =
9.085.

Una vegada obtinguts els números comercials deutors, creditors i excedits, passa-
rem a calcular els interessos i les comissions.
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Càlculs interessos (vegeu la taula 1.7):

• Interessos deutors (5, 25%) =
∑

núm. comercial deutors·ideutor

360 =
327.965·0,0525

360 = 47, 83AC

• Interessos excedits (20%) =
∑

núm. comercial excedits·iexcedit

360 =
10.112,50·0,20

360 = 5, 62AC

• Interessos creditors (0, 10%) =
∑

núm. comercial creditors·icreditor
360 =

15.445·0,1
360 = 0, 04AC

Taula 1.7. Càlcul interessos

Càlcul dels interessos deutors

Sumatori de números deutors 327.965,00

Interès deutor id 5,25%

Dies any comercial 360

Divisor fix 100 · 360
id

6.857,14

Total interessos meritats ideutor 47,83

Càlcul dels interessos excedits

Sumatori de números excedits 10,112,50

Interès excedit ie 20,00%

Dies any comercial 360

Divisor fix 100 · 360
ie

1.800,00

Total interessos meritats iexcedit 5,62

Càlcul dels interessos creditors

Sumatori de números creditors 15.445,00

Interès anual aplicable als núms. creditors (format decimal) ia 0,10%

Dies any comercial 360

Divisor fix 100 · 360
ia

360.000,00

Total interessos meritats icreditor 0,04

• Retenció fiscal sobre interessos creditors (19%) = 0,04 AC · 0,19 = 0,01 AC

Càlculs comissions (vegeu la taula 1.8 i taula 1.9):

• Comissió 2,5 % sobre el saldo major excedit: 4.542,50 · 0,025 = 113,56 AC

• (Excés del límit = 39.542,50 - 35.000 = 4.542,50AC)

Taula 1.8. Càlcul comissió sobre saldo major excedit

Saldo major excedit 39.542,50

Saldo que excedeix de la quantitat
fixada del crèdit

4.542,50

Comissió sobre el saldo major excedit 2,50% 113,56
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• Comissió no disponibilitat (Límit línia crèdit – Saldo mitjà disposat) · %
comissió per no-disposició. Calculem el saldo mitjà disposat (Números
comercials deutors/Dies que dura el crèdit) = 327.965 / 29 = 11.309,14 AC

• Per tant, la comissió per no-disposició = (35.000 AC - 11.309,14 AC) * 0,45%
= 106,61 AC

Taula 1.9. Comissió no disponibilitat Saldo màxim 35.000,00

Sumatori de núm. deutors 327.965,00

Dies període liquidació 29

Saldo mitjà disposat 11.309,14

Saldo mitjà no disposat 23.690,86

Comissió per no-disposició 0,45%

Import comissió per no-disposició 106,61

Liquidació final (vegeu la taula 1.10):

• Liquidació final = saldo - interessos creditors + interessos deutors + interes-
sos excedits + comissions + retenció fiscal

• Liquidació final = 39.816,08 AC

Taula 1.10. Càlcul liquidació final Saldo anterior a la liquidació 39.542,50

Interessos creditors meritats 0,04

Retencions (interessos creditors) 0,01

Interessos deutors meritats 47,83

Interessos excedits 5,62

Comissió per no-disposició 106,61

Comissió sobre el saldo major excedit 113,56

Saldo després liquidació 39.816,08

1.2 Descompte bancari

El descompte comercial o bancari és un instrument de finançament a curt termini
utilitzat principalment per les empreses i ofert per les entitats financeres com un
servei addicional.

Mitjançant aquest descompte, una entitat financera anticipa a un client l’import
d’un crèdit que encara no ha arribat al venciment i que generalment és el resultat
de la seva activitat comercial. L’entitat financera serà l’encarregada de fer la gestió
dels cobraments del valor nominal d’aquest crèdit al client de l’empresa i sense
assumir el risc d’impagament per part del deutor.

D’aquesta manera, l’empresa cedeix a una entitat financera drets de cobrament
que estan documentats mitjançant lletres de canvi, pagarés, factures o rebuts. A
canvi, l’entitat financera avança un import calculat sobre el valor nominal menys
els interessos i les despeses de gestió que es produeixin en l’operació.



Gestió Financera 20 Finançament bancari

L’endossament és la cessió
d’un document de crèdit a

terceres persones,
passant-los tots els drets i

les obligacions del lliurador.

L’operació de descompte d’efectes comercials es pot definir com un acte
financer mitjançant el qual l’entitat anticipa al client l’import del crèdit no
vençut instrumentat per efectes mercantils (lletres, pagarés, etc.) i gestiona,
a més, el cobrament d’aquests.

Els interessos es calcularan pel temps entre la data de l’operació en la qual
s’anticipa a l’empresa (cedent) el valor dels drets de cobrament i la data de
venciment. La comissió inclou el servei de gestió de cobrament i d’altres
addicionals, depenent de les condicions del contracte entre l’empresa i l’entitat
financera.

Un dels avantatges que tenen els descomptes comercials o bancaris per a les
empreses és que disminueixen notablement els costos administratius de la gestió
dels cobraments, ja que passen a ser de l’entitat financera que fa la gestió.

Les parts que intervenen en el descompte comercial són:

• Client o cedent: empresa que contracta els serveis de l’entitat financera i
que busca anticipar un o diversos crèdits cedint els seus efectes comercials.

• Entitat financera: entitat que s’encarrega d’anticipar a l’empresa el paga-
ment dels crèdits pendents del seu client o deutor.

• Deutor: persona que ha de pagar l’efecte comercial per haver rebut produc-
tes o serveis per part de l’empresa.

Existeixen dues modalitats de descompte comercial o bancari, que són les més
habituals en el mercat financer:

• El descompte comercial o bancari simple o circumstancial, en el qual,
de manera individual, es negocia el descompte d’un o diversos drets de
cobrament.

• La línia de descompte, en la qual l’entitat financera analitza els factors
de risc del client i li fixa un límit o volum màxim d’efectes a descomptar.
Per tant, serà una operació permanent i repetitiva en la qual es revisen les
condicions periòdicament.

Per tant, es converteix en un mitjà que pot permetre que el titular gaudeixi
anticipadament de l’import de les seves vendes sense haver d’esperar el venciment
dels efectes comercials que paguen els seus lliuraments de mercaderies, els serveis
prestats, etc.

La manera de poder realitzar un descompte comercial consisteix a endossar els
efectes comercials com a documents de crèdit a favor de l’entitat.

L’autoritat monetària és la que defineix quines operacions es poden considerar des-
compte comercial. Així, el Banc d’Espanya considera operacions de descompte
comercial les següents:
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Solvència

Anomenem solvència la
capacitat d’una persona física o
jurídica per respondre a les seves
obligacions envers terceres
persones quan vencen.

• El descompte realitzat, per entitats de crèdit, d’efectes comercials, lletres,
pagarés o qualsevol altre tipus d’efecte creat per mobilitzar el preu de les
operacions de compravenda o prestació de serveis.

• Els avançaments sobre efectes comercials, certificacions, factures, etc.

Hi ha una sèrie de conceptes a tenir en compte, sobre el descompte comercial:

• Normalment les institucions financeres creen una línia de descompte que
s’instrumenta sobre un compte de risc, amb un límit en què s’especifica el
volum i les característiques o tipus d’efectes que podem descomptar. És a
dir, la quantitat d’efectes a descomptar té un límit.

• En cas d’un impagament, l’entitat no assumeix el risc d’impagament.
L’entitat no s’adreça contra el lliurat sinó contra el titular del compte que
suporta la línia de risc en aquesta entitat. Aquest fet implica que:

– En el moment d’acceptar l’obertura d’una línia de descompte, l’entitat
bancària faci un estudi de la solvència del titular, més que analitzar
amb molt detall la naturalesa dels efectes a descomptar. El seus lliurats,
de fet, no tenen res a veure amb l’entitat de crèdit que fa el descompte
comercial amb el titular de la línia de risc.

– Per tant, assegura amb la solvència d’aquest últim que als venciments
dels efectes li siguin pagats pel lliurador o, en cas que aquest no ho
faci, pel lliurat.

Les caràcters diferencials de les línies de descomptes són:

• Pot ser titular d’una línia de descompte qualsevol persona física o jurídica
amb capacitat legal per contractar i obligar-se i, com en la majoria dels comp-
tes bancaris, la titularitat pot ser individual i col·lectiva. Si és col·lectiva, es
converteix formalment en solidària, és a dir, que tots els titulars d’aquesta
responen de la totalitat del crèdit concedit per al descompte.

• Els drets i les obligacions contractuals de les persones que intervenen en
l’operació es recullen en el condicionat general i particular de la pòlissa de
descompte comercial.

• Tota línia de descompte té un límit establert per l’entitat bancària que ve
donat pel nivell de risc de crèdit que aquesta està disposada a assumir i que,
habitualment, mai és el cent per cent dels efectes comercials. És important
per a l’entitat comprovar que l’empresa pot suportar una part del crèdit que
ofereix als seus clients pel divertiment del deute.

• Per fer aquest càlcul s’aplica la rotació i s’usa el concepte de termini mitjà
en dies, que és un termini que ve donat per la mitjana dels dies de crèdit que
l’empresa ofereix als clients.

• Així, tenim que la rotació i el límit vindran donats per:
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Rotació =
360

Termini mitjà de gir

Límit =
V endes a crèdit

Rotació

• Per a l’establiment del termini, és habitual que s’estableixin noranta i cent
vint dies; no obstant això, és possible que els terminis siguin més llargs, tot
i que els bancs, per risc, prefereixen els de noranta dies.

En aquestes operacions d’actius, les despeses estan subjectes als
paràmetres següents:

• En la formalització (fedataris públics).

• En el descompte de l’efecte: comissió en funció del tipus d’efecte;
comissió en funció del termini; correu; timbre.

• En el venciment només hi ha despeses en cas que sigui retornat
l’efecte.

• L’interès d’aquestes operacions sol ser a tipus fix, però també es pot fer a
tipus variable i, en aquest cas, les revisions solen ser trimestrals a l’euríbor
tres mesos. En alguns casos els interessos es pacten segons el volum
de negoci juntament amb les comissions a pagar. A part d’aquest tipus
d’interès, també s’usa l’anomenat forfait que suposa una comissió fixa per
defecte amb independència del tipus d’efecte i del termini fins al venciment
i, també, perquè es fixa un únic tipus d’interès independentment del termini
de l’operació.

• Generalment, totes aquestes característiques es troben ressenyades en la
pòlissa, que és el document marc d’aquesta operatòria i on l’entitat es
reserva el dret d’estudiar els efectes presentats, aixecar protestes, garantir
el bon fi de l’operació, fixar les condicions de la pòlissa i establir els casos
en què s’ha de renegociar.

1.2.1 Fiscalitat del descompte bancari

Pel que fa a l’IVA, cal diferenciar entre les comissions pel servei de gestió
del cobrament que no estan exemptes del pagament de l’impost sobre el valor
afegit on s’aplica el tipus general, en canvi tots els pagaments relacionats amb
l’operació financera de l’avançament dels diners com poden ser els interessos o
les comissions relacionades amb aquesta operació, estan exemptes de l’impost
sobre el valor afegit.

Els pagaments realitzades a l’entitat que realitza el descompte són deduïbles en
l’Impost sobre Societats.
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1.2.2 Càlcul del descompte bancari

El banc cobra interessos per la diferència que hi ha entre la data de venciment de
la lletra i la data de descompte o data d’operació, que representa el moment en que
el banc o institució financera fa un avançament o préstec.

La comissió es cobra per la sèrie de costos per poder formalitzar l’operació que
repercuteix en el client. Podeu veure aquesta operació en el gràfic de la figura 2.8.

Figura 1.1. Gràfic del descompte

Anomenarem N (nominal) el total de l’import presentat a descompte, D (descomp-
te) el descompte total, i E (efectiu) l’efectiu rebut.

Exemple de descompte d’una lletra de canvi

Una lletra de nominal 3.000 euros es porta al banc al descompte i rep 2.800 euros,
identifiquem com a nominal N = 3.000 AC, E = 2.800 AC, l’efectiu, i el descompte és la
diferència entre el nominal i l’efectiu (D = N - E = 3.000 - 2.800 = 200 AC).

A continuació, mostrem les diverses fórmules utilitzades en el càlcul del des-
compte bancari:

El descompte és igual al nominal menys l’efectiu:
D = N − E

També podem dir que el nominal (N) és el capital final Cn, i que l’efectiu (E) és
el mateix que el capital inicial C0. D’aquesta manera, tenim que: D = Cn - C0.

Si analitzem com es calcula l’import del descompte veiem que aquesta operació
es fa de la mateixa manera en què es calculen els interessos en el càlcul de l’interès
simple.

El descompte comercial és el que apliquem sobre el nominal (N) de la lletra:
Dc = N · n · i

O bé quan tenim el temps expressat en diferents unitats de temps:

Dc = N · n ·
i

m
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Els bancs sempre calculen l’import del descompte sobre el nominal (N), i no sobre
l’efectiu (E).

Per finalitzar, el líquid (L) que percebrà l’empresa es determinarà restant a l’efectiu
(E) les comissions i despeses que es generen en la negociació.

Líquid (L) = Efectiu (E) - comissions - despeses
On E = N - Dc

Una altra forma d’expressar la fórmula és: L = N · (1 - i · n) - comissions - despeses.

Exemple del procés del descompte d’una lletra de canvi

L’empresa Bruixeries, SA ven a l’empresa Pocions, SL mercaderies per import de 3.460
euros, i el proveïdor emet una lletra el dia 10 del mes de gener de l’any 20XX i és acceptada
el mateix dia per l’empresa Pocions. La lletra té venciment el 15 de novembre de l’any
20XX.

L’empresa Bruixeries és la que compra l’imprès de la lletra i paga a l’estanc el timbre
corresponent.

L’empresa Bruixeries porta al banc BBVA la lletra a descomptar el dia 30 de juliol de l’any
20XX, tres mesos i mig abans del venciment.

L’entitat bancària BBVA paga l’import de la lletra menys totes les despeses que comporta
l’operació, amb data valor del dia del descompte.

L’entitat bancària confecciona la factura del descompte.

El dia del venciment, el 15 de novembre del 20XX, el banc cobra l’import 3.460 euros
de l’empresa Pocions, SL a l’entitat bancària d’aquesta última per mitjà del sistema de
compensació corresponent.

Descompte de la lletra anterior suposant un tipus d’interès del 9%, una comissió del 4h
(mínim 6 euros) i unes despeses de correus d’1 euro quan falten tres mesos i mig per al
seu venciment.

• N (valor nominal de la lletra) = 3.460 AC

• i = 9 % = 9/100 = 0,09

• n = 3,5 mesos

• comissió = 4h = 4/1.000

• Cal tenir en compte l’IVA de la comissió.

• despeses de correus = 1 AC.

Dc = N · n ·
i

360

Dc = 3.460 · 3, 5 ·
0, 09

12
= 90, 83 AC

Despeses = 3.460 ·
4

1.000
· (1, 21) + 1 = 17, 75 AC

• L = E - despeses , on E = (nominal - descompte)

• L = 3.460 - 90,83 - 17,75 = 3.351,42 euros
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Quadern 32

El format del fitxer electrònic per
enviar remeses a l’entitat
financera a través de la banca
online està regulat pel quadern
32 de l’Associació Espanyola de
la Banca (AEB). Si utilitzen
aquest mitjà, les empreses
s’alliberen de les despeses que
suposa la manipulació dels
efectes físics; ara bé, han de
seguir abonant els timbres.

En l’exemple que acabem de veure, el banc faria una factura de descompte; el
document que es genera s’anomena factura de negociació. Podeu veure la factura
de negociació de l’efecte de l’empresa Bruixeries en la figura 1.2:

Figura 1.2. Factura de negociació de l’efecte de l’empresa Bruixeries

Càlcul de la remesa d’efectes comercials

De vegades, els efectes no es descompten d’un en un, sinó que es va al banc
amb un conjunt, en el que s’anomena una remesa d’efectes, per descomptar-los
conjuntament en les mateixes condicions generals. Llavors parlem del producte
bancari línia de descompte.

Quan la remesa s’ha presentat a l’entitat financera i aquesta ha admès els efectes
que la conformen, llavors l’entitat procedeix en aquest moment (no al seu
venciment) a la liquidació dels interessos i les despeses originades per cada un
dels efectes que la integren abonant l’efectiu. Aquest efectiu és el resultant de
restar al nominal tots els costos (interessos, comissions i altres despeses).

El client podrà presentar a descomptar els efectes en suport físic (lletres, pagarés,
etc.) o magnètic (rebuts normalitzats seguint el format del quadern 32).

Per agilitzar el procés de càlcul en el cas qual tenim diversos efectes, com en el
cas de les remeses, per calcular el descompte comercial s’utilitzen els números
comercials i el divisor fix.

Descompte comercial (Dc) = números comercials / Df
On els números comercials són el nominal pel temps = N · n.
I el divisor fix (Df) = (360 · 100/i).

Determineu l’import de la liquidació en la remesa d’efectes comercials que es van
lliurar per al cobrament i el seu descompte corresponents per l’empresa Bruixeries
(vegeu la taula 1.11):

Taula 1.11. Dades liquidació remesa efec-
tes comercials

Document Nominal Venciment

Pagaré 1 8.300 05/07/20XX

Pagaré 2 3.500 24/07/20XX

Lletra de canvi 1 6.800 15/08/20XX

Lletra de canvi 2 1.750 17/09/20XX

La liquidació dels interessos del descompte i l’avançament dels diners es van
produir amb data de valor de 21 de juny de 20XX. La taxa de descompte bancari
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pactada va ser del 8 % simple anual (any comercial), amb avançament mínim de
25 dies. La comissió per gestió de cobrament d’efectes és del 0,2 % (mínim 12
AC). En els pagarés, l’empresa va haver d’abonar unes despeses de correu d’1,5 AC
i uns timbres de 10 AC. Segons l’operació caldrà tenir en compte l’IVA del 21%.

Realitzem el quadre de liquidació remesa efectes comercials (vegeu la figura 1.3):

Figura 1.3. Quadre liquidació remesa efectes comercials

Procediment:

1. Anotem els dies des de la presentació de la remesa fins els venciments de
cada efecte, per arribar als números comercials multipliquem els dies pel
nominal de cada efecte.

2. Fem el descompte dividint aquests números comercials pel divisor fix, que
en aquest cas pel 8% de taxa de descompte o interès. Dc= Núm. comercials
/ Df = 851.000/4.500 = 189,11 AC

3. Timbre en aquest cas fixe de 10 AC i despeses de correu d’1 AC només als
pagarés. A la lletra no s’aplica segons enunciat.

4. La comissió per gestió de cobrament és el 0,2 % amb un mín de 12 AC. El
21% d’IVA s’aplica només sobre l’import de les comissions.

5. Total líquid a percebre = Nominals - Descomptes - timbres - comissions -
IVA - despeses

Total líquid a percebre = 20.350 - 189,11 - 20 - 54,20 - 11,39 - 3 = 20.072,30 AC

1.3 Facturatge

El facturatge o factoring és una operació cada vegada més comú per rebre liquiditat
a partir del crèdit a clients. Per fer el contracte cal anar a una companyia que
ofereixi el servei, que normalment són entitats financeres, coneguda com a factor.
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El facturatge o factoring és una operació financera en què una empresa
(cedent) cedeix al factor els seus crèdits comercials o factures de clients a
canvi de rebre una comissió pel cobrament i uns interessos pel finançament.

El factor classifica els clients, és a dir, es reserva el dret de seleccionar les factures
acceptades en facturatge, les quals han de pertànyer a clients de solvència provada.
Fa les funcions següents:

• Funció de gestió de cobrament: externalitza la seva gestió de cobrament a
clients.

• Funció de finançament a curt termini: avança els crèdits no vençuts al
cedent. Es pot finançar generalment fins a un 85% de les factures cedides.

• Funció de garantia davant d’impagament: l’empresa factor assumeix el risc
d’insolvència del deutor pel 100% dels deutes (facturatge sense recurs).

Modalitats de facturatge segons criteri de risc:

• Amb recurs: el facturatge amb recurs implica que el cedent assumeix el risc
d’insolvència. En aquest cas, l’entitat financera avança la quantitat pactada
de les factures que li proporciona el cedent, però si el client finalment no
paga al venciment, és aquest el que haurà de respondre davant el factor.

• Sense recurs: el facturatge sense recurs és aquell pel qual el cedent
(l’empresa) es lliura del risc d’insolvència del seu client. En aquest cas,
l’entitat financera o factor avança el pagament de les factures d’acord amb
allò acordat i assumeix la possible insolvència en què pugui incórrer el
deutor.

Per tant, des del punt de vista del cedent es tracta d’una garantia que contracta
amb l’entitat financera. No obstant això, ha de tenir en compte que aquesta opció
encareix el preu del producte, alhora que aquestes despeses són deduïbles com a
despeses financeres.

El cobrament de factures mitjançant facturatge sense recurs implica que el factor
està obligat a pagar les factures i a gestionar-ne el cobrament, encara que és
possible incloure un límit d’insolvència per sota del qual l’entitat assumeix el risc.
A més, el cedent haurà de respondre en cas de falsedat documental o qualsevol
altra que sigui aliena al deutor.

A la taula 1.12 es mostra un esquema de facturatge:

Taula 1.12. Esquema de facturatge

Empresa cedent Contracta i cedeix la gestió de cobrament de clients a l’empresa factor.

Empresa factor Finança o gestiona els cobraments de clients de l’empresa cedent.

Client A, B, C... Z Paga a l’empresa factor.
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Les principals característiques del contracte que se signa entre cedent i factor
són les següents:

• Clàusula de cessió de factures i autorització a l’entitat financera per cobrar-
les. En tot cas, el cedent ho ha de comunicar als seus clients.

• Pot existir una clàusula d’exclusivitat per la qual s’impedeix al cedent lliurar
factures d’un mateix client a una altra entitat que actuï com a factor.

• El contracte ha d’incloure tots els serveis que el factor presta. Aquests poden
ser de gestió de cobrament, finançament de les factures sobre la base del
nominal d’aquestes i d’un límit pactat, investigació del risc dels clients o
cobertura o no de risc d’insolvència (amb o sense recurs).

D’una banda, pel que fa al cobrament de les factures, es pot establir que l’entitat
pagui el cedent en el moment en què rep el cobrament del deutor o en una data
límit acordada (s’hagi cobrat o no). També és possible acordar el pagament. En
aquest cas, l’entitat abona la quantitat descomptant un interès pactat.

Els principals avantatges del facturatge són els següents:

• Millora la planificació de la tresoreria amb la bestreta de cobrament de les
factures ajornades.

• Assegura el cobrament de les vendes, ja que elimina el risc d’impagats i
retards en el cobrament (facturatge sense recurs).

• Millora la liquiditat de l’empresa.

I els principals inconvenients són:

• Costos més cars en el facturatge sense recurs que el descompte comercial.

• El factor pot rebutjar alguns documents del seu client.

• Exclou operacions a llarg termini.

1.3.1 Fiscalitat del facturatge

Les diferents despeses relacionades amb el facturatge estan subjectes a IVA sempre
que no estiguin relacionades amb operacions financeres que llavors estan exemptes.
En canvi les despeses que no estan relacionades amb cap operació finances com
poden ser les que estiguin relacionades amb la gestió de cobrament, garantia...el
factor aplicarà el tipus general d’IVA.

Totes les despeses seran fiscalment deduïbles per a l’Impost sobre Societats o
l’IRPF, segons si el cedent és una empresa o un empresari. Per altra banda, no
estan subjectes a retenció els interessos pagats per l’empresa al factor.
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1.3.2 Càlcul facturatge

L’empresa Bruixeries, SA ha signat un contracte de facturatge amb Possiblefacto-
ring, SA. Les condicions del contracte pels diferents serveis que presta el factor
són els següents:

• Per la gestió de cobrament i facturació: comissió de 30 AC per document i
un 0,35 % del nominal.

• Per l’avançament del crèdits: taxa de descompte bancari simple d’un 10 %
(any civil), amb avançament del 100 % del nominal.

• Per la garantia del cobrament per cas d’insolvència: 2,75% del nominal del
crèdit.

• Documents:

– Factura 124: 5.200 AC amb venciment 04/11/XX.

– Factura 132: 11.500 AC amb venciment 15/11/XX.

– Factura 154: 13.800 AC amb venciment 03/12/XX.

– Factura 192: 7.400 AC amb venciment 17/12/XX.

Calculeu el líquid a percebre per Bruixeries, SA si la liquidació es fa a data
16/10/XX. Apliquem IVA 21 % sobre les gestions de cobrament, facturació i
garantia de cobrament (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.4. Quadre de liquidació de facturatge amb avançament total

Procediment:

1. Anotem els dies des de la presentació de les factures fins als venciments de
cadascuna tenint en compte el percentatge del nominal anticipat. Per arribar
als números comercials multipliquem els dies pel nominal anticipat de cada
efecte.

2. Fem el descompte dividint aquests números comercials pel divisor fix, en
aquest cas pel 10% de taxa de descompte.

3. Apuntem la comissió de facturació, que és fixa i d’un import de 30 AC.
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4. Calcularem la comissió de cobrament, que en aquest cas és un 0,35%, sobre
el nominal total.

5. Calcularem la comissió per insolvència, que en aquest cas és un 2,75%,
sobre el nominal total.

6. Apliquem l’IVA sobre la suma de la comissió de facturació, la de cobrament
i la d’insolvència.

7. Sumem les comissions i l’IVA de l’operació.

8. Calculem el líquid a percebre en el moment de la liquidació en data 16
d’octubre de la següent manera.

Líquid a percebre en el moment de la liquidació:

L = Nominal anticipat - import descompte - comissions - IVA.

L = 37.900 - 428,77 - 120 - 132,65 - 1.042,25 - 271,93 = 35.904,40 AC

En cas que no s’hagués anticipat el 100% caldria especificar l’import a percebre en
els diferents venciments, que es calcularia com la diferència entre el nominal total
i el nominal anticipat, i el quadre de liquidació seria segons el següent suposant
una percentatge del nominal anticipat del 80% (vegeu la figura ??).

Figura 1.5. Quadre de liquidació de facturatge amb avançament parcial

1.4 Confirmació de pagaments

La confirmació de pagaments o confirming és en certa manera l’operació oposada
al facturatge, ja que consisteix en la gestió del pagament d’efectes comercials.

Per dur a terme un contracte de confirmació és necessària una empresa que actua
com a emissor de la confirmació; una entitat financera, com a gestor del pagament
de les factures, i l’empresa proveïdora, com a beneficiària de la confirmació.
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La confirmació de pagaments o confirming és un servei administratiu
financer de gestió integral de pagaments, que s’ofereix principalment a
empreses de reconeguda solvència, per mitjà del qual es poden formalitzar
o confirmar les operacions de cobraments i pagaments entre l’empresa i els
seus proveïdors.
És un intermediari financer extern, que assumeix la realització dels
pagaments que el client li indiqui, amb la qual cosa fa seu el risc de l’operació
i les tasques administratives, i emet xecs i pagarés per compte del seu client
per pagar els proveïdors, als quals també ofereix finançament.

D’aquesta manera, no cal que coincideixin la data de pagament al proveïdor amb
el desemborsament per part del client.

Els seus costos poden ser elevats, però cal analitzar els avantatges i els inconveni-
ents per totes les parts.

Per a l’empresa que incorpora aquest servei de gestió de pagament als seus
proveïdors, els beneficis principals són els següents:

• Millora la seva imatge davant els seus proveïdors perquè els pagaments els
avala una institució financera.

• Evita costos d’emissió de pagarés i xecs o manipulació de lletres de canvi.

• Evita les incidències que es produeixen en les domiciliacions de rebuts.

• Evita trucades telefòniques de proveïdors per informar-se sobre la situació
de les seves factures.

• Evita el seguiment de diferents comptes corrents per conciliar els càrrecs
de lletres, pagarés o xecs.

• Obté informació de gran ajuda en la gestió de les compres.

• Poden obtenir millors preus dels proveïdors si aquests veuen que hi ha una
eina que els dóna seguretat (sobretot amb la confirmació sense recurs).

I els inconvenients de la confirmació per a l’empresa:

• Una empresa pot acabar depenent massa d’una sola entitat bancària. La
confirmació implica cedir la majoria de les seves factures de proveïdors, i
la dependència al final acaba incorrent en majors costos.

• A més, l’empresa perd la iniciativa a l’hora de pagar. En aquest cas queda
una mica més constreta pel contracte que se signa i l’actuació d’un gestor
extern, que en aquest cas és l’entitat bancària que ofereix la confirmació.

Per als proveïdors, els beneficis que els reporta el servei de confirmació són
bàsicament els següents:

• Poden cobrar les factures al comptat, amb descompte previ dels costos
financers, de manera que eliminen completament el risc d’impagament.
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• Obtenen la concessió d’una línia de crèdit sense límit i sense consumir el
seu propi crèdit.

• Eviten el pagament de timbres (qui no en repercuteixi en els seus clients)
perquè gestionen els cobraments per mitjà de traspassos o transferències.

I els inconvenients de la confirmació per al proveïdor:

• Per al proveïdor, haver de treballar amb una empresa que té contractat un
servei de confirmació implica haver de treballar amb un tercer obligatòri-
ament: el banc del client. Això pot comportar l’obligació d’haver d’obrir
comptes en aquesta entitat, per exemple.

• A més, el proveïdor també perd certa capacitat de maniobra a l’hora de
gestionar els cobraments.

Els avantatges de la confirmació per a l’entitat bancària prestadora del servei:

• És una bona via per obtenir més negoci d’un sol client.

• Es poden gestionar els seus documents de pagament (forfetatge), els paga-
ments que ell rep (facturatge) i els que executa (confirmació).

• Alhora, l’entitat té accés a clients del seu client, és a dir, als proveïdors, als
quals els pot oferir serveis.

I els inconvenients de la confirmació per al banc són:

• El banc assumeix riscos amb la confirmació, sobretot si és sense recurs.
Però a més, aquest risc està concentrat a assumir totes les factures dels
proveïdors d’un client.

• En tot cas, l’entitat ho sol acotar establint un límit en els contractes.

1.4.1 Fiscalitat de la confirmació de pagaments

Les despeses generades en la confirmació de pagaments poden ser financeres o
per la gestió dels pagaments.

Seran despeses financeres les que deriven del finançament del pagament a càrrec
de l’ordenant on se li aplicarà el tipus d’interès pactat i les que es deriven de la
bestreta del crèdit a càrrec del beneficiari on s’aplica una comissió d’obertura i un
tipus de descompte.

Aquestes despeses tenen la consideració de fiscalment deduïbles en l’impost
de societats o de l’IRPF. En canvi, estan exemptes respecte de l’IVA, en estar
relacionades amb operacions financeres.
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Les despeses de gestió dels pagaments són per compte de l’ordenant i a favor de
l’entitat pagadora. Les més habituals són la gestió del pagament, la gestió dels
comptes dels proveïdors, la manipulació de documents, l’elaboració d’informes i
estadístiques...

Aquestes despeses tenen la consideració de fiscalment deduïbles en l’impost de
societats o de l’IRPF. Respecte a l’IVA, estan subjectes i no exemptes, en no estar
relacionades amb operacions financeres.

1.4.2 Modalitats de confirmació de pagaments

Cal tenir en compte que hi ha tres tipus de confirmació: simple, d’inversió o de
finançament. Des del punt de vista de l’emissor, es diferencien en el moment en
què aquest pagui les factures respecte del venciment. Però els detalls de cada un
d’ells són els següents:

• Confirmació simple. En aquest cas, l’entitat financera actua únicament
com a gestor de les factures, ja que els proveïdors cobren al venciment. En
general, atès que es cedeixen diverses factures de proveïdors, l’entitat esta-
bleix un venciment mitjà per procedir a l’abonament. Hi ha la possibilitat
d’aplicar un retard respecte al venciment en el cas que l’entitat aboni al
proveïdor les factures mitjançant xecs. Aquesta demora es coneix com a
floating, i es pacta en funció del retard de l’abonament dels xecs.

Des del punt de vista del proveïdor, aquest tipus de confirmació es coneix
com a “confirmació sense avançament”, ja que l’empresa no pot rebre la
quantitat nominal de la factura abans del venciment.

• Confirmació d’inversió. Mitjançant la confirmació d’inversió, l’empresa o
emissor utilitza els seus excedents de tresoreria per obtenir una rendibilitat.
Per això s’anticipa i abona a l’entitat o gestor les quantitats abans de les
dates de venciment. En el contracte es pactaran unes condicions que han de
fixar el termini de bestreta que s’ha de complir i l’interès que rebrà l’emissor
com a premi per l’avançament.

Un tipus de confirmació d’inversió es pot considerar la confirmació de
recompra. En aquest cas, i amb el mateix propòsit d’optimitzar els excedents
de tresoreria, l’empresa emissora de la confirmació pot oferir la recompra
de les factures a l’entitat financera a canvi d’un descompte.

• Confirmació de finançament. Amb aquesta modalitat, l’empresa o emis-
sor de confirmació aconsegueix superar la data de venciment, és a dir, pagar
més tard als seus proveïdors a canvi de l’abonament d’un interès pactat. Els
terminis de retard respecte al venciment i l’interès favorable a l’entitat de
crèdit es pactaran en el contracte.

Però, a més, des del punt de vista del proveïdor hi ha dos tipus de confirmació,
sense bestreta i amb bestreta:
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• Confirmació sense bestreta. En aquest cas, el proveïdor no pot rebre el
pagament de les seves factures abans de la data de venciment acordada.

• Confirmació amb bestreta. El proveïdor pot sol·licitar una bestreta a
compte del nominal de les factures que ha emès i de les quals s’ha fet càrrec
l’entitat financera. En el contracte es pot especificar que les bestretes siguin
puntuals, i per tant, que el proveïdor pugui sol·licitar en algun moment
determinat l’avançament en qualsevol data. D’altra banda, les bestretes
poden ser automàtiques, és a dir, que es fixi un termini previ a la data de
venciment en què el proveïdor rebrà el pagament.

• Confirmació sense recurs. Depenent de qui assumeixi el risc d’impaga-
ment de les factures, podem dir que un servei de confirmació és amb o sense
recurs. En el cas d’aquest producte, el més comú és que sigui sense recurs.

Per mitjà de la confirmació, una entitat bancària pot pagar les factures a un
proveïdor d’una empresa, que és la que contracta aquesta confirmació. Si
es fa sense recurs, el proveïdor tindrà la seguretat que rebrà el pagament
independentment de si l’empresa ho abona o no.

És una opció aconsellable si l’empresa que contracta la confirmació sospita
que pot tenir dificultats en els pagaments. Però cal estudiar les condicions i
sobretot el cost, que serà superior al de la confirmació amb recurs.

• Confirmació amb recurs. També hi ha la possibilitat de contractar una
confirmació amb recurs, tot i que és menys comú. Al contrari que l’opció
anterior, en aquest cas el risc d’impagament de l’empresa repercuteix direc-
tament en el proveïdor. L’entitat no té l’obligació d’assumir la insolvència
del seu client.

En aquesta modalitat, si es produeix l’avançament de la quantitat d’una
factura al proveïdor i l’empresa finalment incorre en impagament, llavors
el proveïdor haurà de tornar al banc la quantitat avançada.

1.4.3 Càlcul de la confirmació

En primer lloc, l’empresa i l’entitat de crèdit han de signar un contracte en el qual
es fixin les condicions, el volum de pagaments cedits i l’operativa. En termes
generals, el primer que cal fer després de rebre les factures dels proveïdors és
verificar-les. Després es passen les dades a l’entitat que presta el servei. Aquesta
es posa en contacte amb el proveïdor.

En aquest moment, si el contracte ho reflecteix, l’informa que pot rebre el
cobrament de forma anticipada i les condicions. Després el proveïdor comunica
la seva decisió al banc. Si al proveïdor no li interessen les condicions, l’entitat
li estendrà un document de pagament amb la data de venciment establerta en la
factura.

Per calcular els costos cal tenir en compte alguns elements que influeixen en el
seu preu, ja que en aquest producte tant el client com el proveïdor poden assumir
costos.
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D’una banda, el client paga una comissió segons els serveis que li presta l’entitat.
De l’altra, el proveïdor ha de suportar, en cas de bestreta, un descompte i una
comissió per la gestió del cobrament.

Farem un supòsit pràctic en el qual l’empresa Bruixeries, SA va enviar a una entitat
financera tres factures per tal que gestionés el seu pagament dintre del contracte
de confirmació que tenen signat:

• Factura 1: 12.000 AC, venciment 01/01/20XX

• Factura 2: 23.000, AC venciment 05/02/20XX

• Factura 3: 35.000 AC, venciment 16/03/20XX

L’entitat gestora cobra 5 AC per factura i un 0,03 % en concepte de gestió de
pagament. El proveïdor de la segona factura va anticipar el seu cobrament i,
per això, l’entitat va abonar a l’empresa una comissió del 0,25 % del nominal.
Apliqueu l’IVA del 21 % si cal.

Determineu els cobraments i els pagaments de l’empresa.

L’empesa ha enviat tres factures per un total de 70.000 AC en aquest moment; el banc cobra
5 AC per factura i un 0,03 % en concepte de gestió del pagament i del compte de proveïdors,
als quals cal afegir el 21 % d’IVA:

• Pagaments: [(3 · 5) + (70.000 · 0,03/100)] · (1 + 21/100) = (15 + 21) · 1,21 = 43,56 AC

El beneficiari que decideix acceptar la proposta d’avançament del crèdit per part de l’entitat
confirmadora assoleix un import de 23.000 AC. En el cas de fer servir la bestreta dels crèdits
els seus proveïdors, el banc pagarà a l’empresa el 0,25 % del nominal avançat. Aquesta
operació està exempta d’IVA:

• Cobraments: 23.000 · 0,25/100 = 57,5 AC

Import a pagar per l’ajornament

Arribat el venciment de l’última factura, l’ordenant va sol·licitar l’ajornament del pagament
fins al 10 de maig. El tipus d’interès pactat és del 1,5 % simple anual (any comercial). Quin
import haurà de pagar per l’ajornament?

Es demana un ajornament de l’última factura fins al dia 10 de maig. L’import per
l’ajornament és el següent, i els interessos no hi ha IVA:

• I = C · i · n= 35.000 · 0,015 · 55/360 = 80,21 AC

Per l’ajornament haurà de pagar un total de:

• Total a pagar: 35.000 + 80,21 = 35.080,21 AC
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2. Productes financers d’actiu a llarg termini

Els productes financers d’actiu a llarg termini que més utilitzen els particulars i
les empreses són els préstecs bancaris, el lísing i el rènting.

Pel que fa les operacions de préstecs que suposen un contracte mitjançant el qual,
generalment una entitat de crèdit, lliura un import prèviament pactat a una empresa
o individu, amb un venciment i pla d’amortització establert, i amb uns interessos
pactats. Caldrà conèixer els seus elements i l’amortització de capital; com ara:

• L’amortització de préstecs mitjançant reemborsament únic

• L’amortització de préstecs mitjançant pagaments periòdics d’interessos com
el sistema americà.

• Préstecs amb pagaments periòdics, com el sistema francès, amb termes
amortitzatius constants.

• Préstecs amb pagaments periòdics, com el sistema italià, amb termes
amortitzatius variables i quota d’amortització de capital constant.

Pel que fa al lísing com a instrument de finançament de béns mobles o immobles
que consisteix en la cessió, per part de l’empresa propietària (societat lísing), dels
drets d’utilització d’aquest bé a l’empresa contractant del lísing, caldrà tenir en
compte el període determinat de temps a canvi d’una quota d’arrendament, l’opció
de compra i l’import a pagar.

Finalment, en quant el rènting com a contracte de cessió d’un bé per part d’una
empresa de rènting a canvi una quota pel dret d’utilització, així com les despeses
de manteniment i reparació, per tant l’empresa de rènting es compromet a mantenir
el bé en condicions de funcionament durant la durada determinada i, a diferència
del lísing, no inclou opció de compra.

2.1 Préstec bancari

Els préstecs bancaris neixen per les necessitats de finançament dels clients de les
entitats financeres.

En realitat, el negoci creditici de les entitats financeres es duu a terme invertint en
operacions actives (préstecs, pòlisses de crèdit, descompte...) els fons captats dels
seus dipositants mitjançant les operacions passives (dipòsit a comptes corrents, a
la vista, a terminis...).
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D’aquesta manera, les entitats financeres compleixen la seva funció d’intermedia-
ció financera, amb l’objectiu de recuperar el préstec en els termes de rendibilitat i
termini establerts. Aquesta confiança es basa en determinades premisses mínimes
que fan que se n’aprovi la concessió o no.

El préstec és una operació financera en la qual una part anomenada
prestador lliura una certa quantitat de diners a una altra, anomenada
prestatari, el qual es compromet a retornar el capital prestat i a pagar uns
interessos en els venciments pactats entre ambdues parts.

Per poder sol·licitar un préstec, atès que és una operació que implica risc, les
entitats financeres s’asseguren que el client disposi de la capacitat legal per poder
contractar, amb uns filtres i requisits que són diferents per a les persones físiques
i per a les jurídiques, però també molt similars als esmentats per a l’obertura dels
comptes de passiu.

En la taula 2.1 podem veure diferents tipus de préstec classificats en funció de
diversos criteris.

Taula 2.1. Classificació dels
préstecs bancaris

Criteris Tipus

Segons l’ús Consum o Inversió

Segons les garanties Personals o Reals

Segons la forma En pòlissa o En escriptura pública

Segons el tipus d’interès D’interès fix o D’interès variable

Segons l’amortització De reemborsament únic
o De quotes periòdiques

Una de les més importants és la classificació dels préstecs segons puguin ser
personals o reals.

2.1.1 Préstecs amb garantia personal

Són operacions que es concedeixen mitjançant garantia personal i, habitualment,
no requereixen altres garanties. No obstant això, en cas que abans de concedir-
lo ho cregui convenient, el banc pot demanar els avaladors o fiadors que cregui
necessaris.

Els préstecs personals són concedits a persones físiques o jurídiques que els
apliquen amb diferents finalitats. Les persones físiques el destinen al consum:
la compra d’un cotxe, la remodelació de l’habitatge...

Les persones jurídiques els utilitzen per finançar les compres de mercaderies o
altres tipus d’inversió.

A l’hora de concedir un préstec o no, les entitats bancàries analitzen una sèrie
d’aspectes:
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1. Comprovar els ingressos del sol·licitant, i també els compromisos de
pagaments futurs i presents.

2. Analitzar l’historial del sol·licitant en l’entitat.

3. Aconseguir informes financers d’altres fonts.

4. Situació laboral.

5. Valorar l’import sol·licitat amb els terminis d’amortització.

6. Determinar el seu patrimoni i el de les persones avaladores.

Les despeses varien en funció de l’entitat i de la conjuntura econòmica. Les més
freqüents a l’hora de sol·licitar un préstec poden ser:

1. Comissió d’obertura. És un tant per cent sobre l’import total del préstec,
amb un mínim d’una quantia determinada.

2. Comissió de despeses d’estudi.

3. Corretatge. Són les despeses d’intervenció del corredor de comerç.

4. Assegurances de la vida temporal d’amortització del préstec. No és exigit
per totes les entitats.

5. Comissió de cancel·lació. És aplicada en els casos d’amortització anticipa-
da del préstec.

2.1.2 Préstecs amb garanties reals

Aquesta modalitat de préstec es dóna amb garantia de béns mobles o immobles
sobre els quals es formalitza una pignoració que garanteix l’import del préstec.
Un dels tipus més coneguts són els préstecs amb garantia hipotecària.

Els préstecs hipotecaris són els que ens concedeixen amb garantia
anomenada real (com immobles o terrenys) i que serveixen habitualment
per garantir finançaments d’import considerable.

En cas que el client no compleixi amb les obligacions de pagament, l’entitat
bancària pot embargar els béns immobles i posteriorment vendre’ls en subhasta
pública per rescabalar-se de la quantitat deguda.

La formalitat requereix escriptura pública redactada per un notari i signada per
aquest, per l’entitat i pel client; a més s’ha d’inscriure en el Registre de la Propietat.

L’entitat bancària analitza els mateixos aspectes que estudiaria per concedir un
préstec personal i, a més, la situació dels béns immobles objecte de la hipoteca.

A l’hora de la concessió i la formalització d’una hipoteca les despeses poden ser
les següents:
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• Taxació de l’habitatge.

• Despeses d’estudi.

• Comissió d’obertura.

• Despeses de notaria: escriptura de constitució de préstec.

• Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

• Inscripció de l’escriptura en el Registre de la Propietat.

• Despeses de gestoria.

• Assegurança multirisc de la llar.

De fet, aquesta operatòria es genera per part de les entitats financeres, intercedint
en les necessitat de dos segments de la població, amb dues operacions: pagant
interessos a la part que diposita diners i cobrant un altre tipus d’interès a la part
que l’entitat li presta. Per tant, i si ens centrem en aquesta última, el seu preu
està basat en les magnituds següents:

• Import, com més import, més risc.

• Termini, habitualment tres, cinc, set i deu anys.

• Freqüència de devolució, com menys freqüència, més risc.

• Finalitat, per immobles, cotxes, pòlissa, crèdit...

• Garanties: hipotecària, personal o altres.

• Titular: persona física o jurídica.

• Liquidació, mensual, trimestral...

Concessió del préstec

Per aconseguir que un préstec sigui concedit, primer ha de passar per les fases
següents:

1. Sol·licitud: en què el client ha de presentar un document mitjançant el
qual es recull el motiu i la finalitat de la petició, especificant perquè la vol fer.
Generalment, aquest document incorpora una sèrie de preguntes que el client està
obligar a contestar. Si el banc detecta qualsevol anomalia o falsedat, està en el dret
de denegar la sol·licitud a l’operació.

És habitual que si la garantia per fer front al possible no pagament del deute no és
suficient, l’entitat demani altres garanties pignorables i, si no és possible, fiadors
que avalin l’operació.

2. Liquidació: generalment els préstecs es liquiden periòdicament mitjançant el
pagament d’unes quotes d’amortització de capital i pagament d’interessos.
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En el moment de contractar un préstec, és important la definició del tipus
d’interès, ja que és fonamental per saber la referència de com liquidarem les quotes
esmentades durant tota la vida del préstec.

Així tindrem:

• Tipus d’interès fix. Es manté constant el tipus d’interès que merita l’operació
durant tota la vida del préstec.

• Tipus variable. Marca una revisió periòdica del préstec per fixar el tipus
d’interès segons la referència marcada en el moment inicial de la concessió.
És un tipus de mercat que durant la vida del préstec en cada moment de
revisió fa que el tipus pugui pujar o baixar, fet que serveix per calcular la
liquidació de cada període.

• Tipus mixt. Tipus d’interès fix durant un període determinat que canvia
posteriorment a variable i es revisa periòdicament a partir d’aquest moment.

3. Amortització: l’última etapa del cicle creditici és l’amortització o cancel·lació
final. Per mitjà d’aquest acte s’extingeix l’operació de risc. Es poden considerar
tres tipus de cancel·lacions:

• Normal, que es finalitza en el període de vigència previst. Està regulada
per les condicions contractuals. És simplement un acte especificat en les
obligacions de l’acreditat.

• Anticipada, que es realitza abans de finalitzar el termini de vigència de
l’operació. El contracte del préstec ha d’incloure aquest tipus d’operació
i, per tant, és una opció que està autoritzada en el document. Solament
requereix que algú la proposi i es dóna amb força regularitat.

• Fora de termini, que es produeix amb data posterior al terme de la vigència
prevista per l’operació. Generalment es produeix per incompliment del
compromís de pagament del préstec i, ocasionalment, en els casos en què
és per oblit.

Taxa anual equivalent (TAE) i Cost efectiu anual (CEA)

En un préstec hi ha una sèrie de pagaments i cobraments entre el prestatari i el
prestador com són l’import del préstec, l’amortització del capital, els pagaments
dels interessos, les comissions generades, altres despeses, etc.

La taxa anual equivalent (TAE) de l’Ordre EHA/2899/2011 de 28 d’octubre, de
transparència i protecció del client de serveis bancaris s’utilitza la fórmula següent
on s’inclouen les comissions generades, però no les altres despeses de l’operació.

Fórmula càlcul TAE: 0 = Préstec - comissions - pagaments actualitzats

0 = P − Com−
∑j=1

n ·aj · (1 + ik)
−j → TAE = (1 + ik)

k − 1
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Per a l’estudi dels préstecs,
considerarem el tipus

d’interès i el temps
constants.

Si es vol conèixer el cost real de tota l’operació (cost efectiu anual -CEA) s’han
d’incloure diferents despeses que no formen part de la TAE, però que generen
un cost addicional com poden ser les despeses de notari, registre, assegurances,
etc. Per poder mesurar-ho utilitzarem la mateixa fórmula però tenint en compte
aquestes despeses addicionals i el moment en que es produeixen.

Fórmula càlcul CEA : 0 = Préstec - comissions - despeses - pagaments actualitzats

0 = P − Com−Despeses−
∑j=1

n ·aj · (1 + gk)
−j → CEA = (1 + gk)

k − 1

2.2 Operativa dels préstecs; els mètodes d’amortització

El préstec és una operació bancària d’actiu; l’entitat financera presta diners a
una persona (física o jurídica). Aquesta ha de tornar el capital prestat a un tipus
d’interès i abonar, a més, unes comissions bancàries.

Un contracte de préstec és una operació financera en la qual el prestador,
normalment una entitat de crèdit, lliura una quantitat C0 que rep el nom
de principal al prestatari (normalment el client), que adquireix a canvi una
obligació de pagar interessos i amortitzar el principal, és a dir, tornar el
capital rebut en les condicions i terminis establerts.

En l’operació de préstec intervenen bàsicament dues persones (figura ??):

• El prestador és la persona que té un excés de fons i, per tant, els presta.
Normalment és una entitat financera.

• El prestatari és la persona que necessita els fons del prestador i, per tant,
la persona a qui rep els diners. El prestatari haurà de tornar, en finalitzar
l’operació, els fons que li han prestat més els interessos que hagin acordat.

Figura 2.1. Circuit del principal de préstec fins la seva
amortització

Els elements que intervenen en les operacions de préstec són:

• C0 = capital prestat o import del préstec.

• n0, n1 , ......, nn = instant de temps en què es fan efectius els termes
d’amortització.
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• is = tipus d’interès de cada període expressat en tant per u.

• Is = interès corresponent a cadascun dels períodes.

Es calculen mitjançant l’expressió següent:

• In = Cn-1 · i

• Cs+1 és el capital pendent d’amortitzar al començament del període.

• As és l’amortització del capital de cada un dels períodes, també rep el nom
de quota d’amortització del període.

• An = Cn-1 - Cn = an - In

• M2 és igual al capital amortitzat al final de cada període.

Es calcularia sumant totes les quotes d’amortització fins al moment:

M ·
∑n

i=1An

as són els termes d’amortització, algunes vegades reben el nom d’anualitats
(figura 2.2) perquè segurament es paguen 1 cop a l’any però també es poden dir
mensualitats dependrà del termini de pagament.

Figura 2.2. Anualitats i períodes d’un préstec

Arribat el període s:

• as = Is + As

• Cn = capital pendent d’amortitzar, és a dir, la part del préstec que encara
queda per pagar. Es calcula a partir del capital amortitzatM fent servir
l’expressió següent:

• Cn = C0 - Mn

En què C0 és el principal de l’import prestat.

Un préstec es pot tornar de maneres molt diverses. Cada vegada més, les entitats
financeres s’ajusten a les necessitats dels clients i, per tant, han desenvolupat una
gran quantitat de productes en aquest sentit. Existeixen diferents formes de dur a
terme l’amortització (devolució) del capital inicial i, per tant, diversos sistemes o
mètodes d’amortització del préstec.

Hi ha els préstecs amortitzables mitjançant reemborsament únic del capital a la
finalització de l’operació:



Gestió Financera 44 Finançament bancari

• Sense pagament periòdic d’interessos: préstec simple o reemborsament
únic.

• Amb pagament periòdic d’interessos: sistema americà.

I els préstecs amortitzables mitjançant una sèrie de pagaments periòdics que
constitueixin renda, és a dir, fraccionament del capital en diversos pagaments
parcials (quotes d’amortització) amb venciments periòdics, que es paguen con-
juntament amb els interessos, formant els termes amortitzatius.

Segons la quantia dels termes amortitzatius, podem distingir els següents casos:

• Termes amortitzatius constants: sistema francès.

• Termes amortitzatius variables: sistema italià.

Tot això, amb independència que existeixi període de carència, que els interessos
es paguin amb una freqüència o una altra, que siguin fixos o variables i pagats per
anticipat o a la finalització de cada període.

2.2.1 Préstecs amortitzables amb reemborsament únic del capital

D’una banda tenim el reemborsament únic del capital sense pagament periòdic
d’interessos, on la quantitat rebuda en concepte de préstec més els interessos és
reemborsen d’un sol cop (figura 2.3).

En aquests préstecs, el reemborsament es fa en una sola vegada i al final del període
de retorn del préstec.

Presentem cadascun dels seus components:

• Termes d’amortització:

a1 = a2 = ... = an-1 = 0

Sabem que:

an = C0 (1 +i )n

• an és l’última unitat, és diferent de zero, i és la capitalització de l’import del
préstec durant tot el període de temps que duri l’operació financera.

• Capital pendent d’amortitzar en el període s.

Cs = C0 (1 +i )s

• Quota d’amortització:

A1 = A2 = ... = An-1 = 0

An = C0
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Figura 2.3. Representació gràfica de l’amortització d’un préstec de
reemborsament únic al final del tercer període

Exemple de càlcul d’un préstec amb reemborsament únic

Una persona necessita 30.000 euros per comprar un cotxe. Sol·licita un préstec a una
entitat financera, amb la qual acorda tornar al cap de 4 anys l’import del capital més els
interessos al 7,25% anual.

Calculeu què haureu de pagar al venciment del préstec.

• C0 = 30.000 AC

• i = 0,0725

• n = 4

• an = C0 (1 + i ) n = 30.000 (1 + 0,0725)4 = 39.692,70 euros

En el quart any haurà de pagar 39.692,70 euros.

D’altra banda, tenim el reemborsament únic del capital amb pagament periò-
dic d’interessos. Aquest préstec també rep el nom de préstec americà (o sistema
americà), i consisteix en el fet que el prestatari es compromet a reemborsar el
capital al final de l’operació, però els interessos es paguen al final de cada període
(figura 2.4).

Figura 2.4. Representació gràfica de l’amortització d’un préstec de
reemborsament únic al final amb pagament periòdic d’interessos de tres
anys de durada

Presentem cadascun dels seus components:

• Termes d’amortització:

a1 = a2 = ... = an-1 = 0

an = C0 + C0 · i
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• Capital pendent d’amortitzar (capital viu o reserva matemàtica) en l’any s.

En pagar-se periòdicament els interessos, el capital pendent sempre serà el
mateix: C0.

C1 = C2 = ... = Cn-1 = C0

• Quotes d’amortització: totes les quotes tenen valor zero, excepte l’última
que coincideix amb el valor C0.

A1 = A2 = ... = An-1 = C0

An = C0

• Quotes d’interès: totes seran iguals, ja que el deute pendent d’amortitzar
sempre és el mateix i el seu valor és:

I1 = I2 = ... = In = C0 · i

Exemple de càlcul de préstec de reemborsament únic amb pagament periòdic
d’interessos

Una persona necessita 30.000 euros per comprar una plaça d’aparcament. Sol·licita un
préstec a una entitat financera, amb la qual acorda pagar els interessos a un tipus d’interès
del 5,75% anual al final de cada any, excepte al final del cinquè any, en què també pagarà
el principal.

Caldrà conèixer (1) quin serà l’import de les anualitats i (2) la quantitat que haurà de pagar
si vol cancel·lar el préstec al començament del cinquè any:

1. a1 = a2 = a3 = a4 = C0 · i = 30.000 · 0,0575 = 1.725,00 euros

2. a5 = C0 + C0 · i = 30.000 + 30.000 · 0,0575 = 31.725,00 euros

L’import de les anualitats serà de 1.725 euros durant els quatre primers anys, i el del cinquè
any serà de 31.725 euros, que està compost de 1.725 euros més l’import del principal:

• I1 = I2 = I3 = I4 = I5

Si vol cancel·lar el préstec al principi del cinquè any ha de pagar:

• C4 = C0 = 30.000,00 euros

2.2.2 Préstecs reemborsables mitjançant pagaments periòdics

L’amortització d’aquests tipus de préstecs es fa per anualitats que estan compostes
per part d’amortització de principal i part d’interessos. Els préstecs amortitza-
bles per anualitats es poden classificar en dos tipus:

• mitjançant una renda amb anualitats constants i

• mitjançant una renda amb anualitats variables.
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Concepte de renda

Si mirem en les operacions
monetàries que fem en la nostra
vida quotidiana veurem que hi ha
tota una sèrie de capitals que
tenen un venciment constant, que
es repeteix, al llarg del temps,
com poden ser els lloguers, els
rebuts de la comunitat, els rebuts
de les escoles, les aportacions a
plans de pensions,la hipoteca...
Aquesta successió de capitals,
que són equidistants en el temps,
rep el nom de renda.

Si voleu aprofundir en les
fórmules matemàtiques
de les rendes, com

an¬i =
1 − (1 + i)−n

i
,

entreu a la secció
“Annexos” d’aquesta unitat
i trobareu tota la
informació.

Préstec amortitzable mitjançant una renda amb anualitats constants

El préstec amortitzable amb anualitats constants també rep el nom de préstec
francès i és l’utilitzat en les hipoteques. En aquest tipus de préstec, el prestatari es
compromet a lliurar al prestador, al final de cada període, una quantitat constant,
anomenada anualitat as. Aquesta anualitat està formada per dos elements:

• La quota d’interessos, Is , formada per interessos del capital pendent
d’amortitzar al principi de cada període; aquesta quota decreixerà en cada
període, en proporció a la disminució del capital pendent d’amortitzar.
Vegeu la figura 2.5.

Figura 2.5. Representació gràfica d’un préstec amortitzable amb una
renda amb anualitats constants

• La quota d’amortització, As, formada per la quantitat destinada a l’amortit-
zació del préstec; augmentarà en la mateixa mesura que baixin els interessos.
És a dir:

– as = Is = As

– Atès que:

∗ a1 = a2 = a3 = ... = a

– I si:

∗ I1 > I2 > I3 > ... > Is

– Es compleix que: A1 < A2 < A3 <...< As

Fórmules per calcular els elements del préstec francès

L’anualitat a segons el préstec és igual al total del préstec dividit pel valor actual
de la renda constant postpagable i immediata:

C0 = a ·
1− (1 + i)−n

i

a =
C0 · i

1− (1 + i)−n ⇒ a =
C0

anei
On C0 és el total del préstec, a és el terme amortitzatiu o anualitat, i el tipus
d’interès i n el temps.

Per resoldre els exercicis d’amortització d’un préstec amb anualitats constants
(préstec francès) utilitzarem el quadre d’amortització. El quadre d’amortització
és un quadre que s’elabora en formalitzar el préstec, on s’indica, per a cada període,
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Si utilitzeu el Libreoffice en
castellà, el nom de les

funcions pot variar; per
exemple, PMT és PAGO.

Fixeu-vos en la definició de
la funció.

l’import de cada un dels pagaments que ha de realitzar el prestatari, detallant la
part corresponent al terme amortitzat, els interessos, el capital amortitzat fins al
moment i el capital viu, així com mostra la taula 2.2.

Taula 2.2. Quadre d’amortització amb les fórmules per calcular un préstec amb anualitats constants

Anys Terme amortitzat

a

Quota d’interès

I

Quota
d’amortització

A

Capital amortitzat

M

Capital pendent
d’amortitzar

C

0 - - - - C0

1 a =
C0

anei
I1 = C0 · i A1 = a - I1 M1 = A1 C1 = C1 - M1

2 a =
C0

anei
I2 = C1 · i A2 = A 1 (1+i) M2 = M1 + A2 C2 = C3 - M2

3 a =
C0

anei
I3 = C2 · i A3 = A 2 (1+i) M3 = M2 + A3 C3 = C4 - M3

... .... ... ... ... ...

N a =
C0

anei
In = Cn-1 · i An = A n-1 (1+i) Mn = Mn-1 + An Cn = C0 - Mn = 0

Per veure un exemple de com es pot realitzar amb un full de càlcul del Libreoffice
farem el següent:

• Dissenyar i crear un quadre d’amortització.

• Utilitzar l’auxiliar de funcions per inserir funcions.

• Utilitzar la funció PMT per calcular la quota d’un préstec.

• Utilitzar la funció PMTIACUM per calcular els interessos d’un període
determinat.

• Utilitzar la funció CAPITACUM per calcular l’amortització d’un període
determinat.

LibreOffice Calc compta amb una sèrie de funcions financeres que permeten
obtenir, d’una manera molt senzilla, uns resultats que serien difícils d’aconseguir
mitjançant fórmules financeres matemàtiques.

Per treballar amb aquestes funcions, LibreOffice Calc disposa de l’auxiliar de
funcions, al qual podeu accedir clicant a la icona Auxiliar de funcions, que es troba
a la barra de fórmules, o també des de la barra de menús, seleccionant Insereix /
Funció...

Exemple d’amortització d’un préstec amb anualitats constants

Segons la taula 2.3, una empresa va demanar un préstec de 100.000 euros a una entitat
financera amb un sistema d’amortització amb anualitats constants en 4 anys a un interès
del 10% anual. El quadre d’amortització seria el següent:
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Taula 2.3. Quadre d’amortització d’un préstec amb termes amortitzats constants

Anys Terme amortitzat

a =
C0

anei

Quota d’interès

In = Cn-1 · i

Quota
d’amortització

An = A n-1 (1+i)

Capital amortitzat

Mn = Mn-1 + An

Capital pendent
d’amortitzar

Cn = C0 - Mn = 0

0 - - - - C0 = 100.000

1 a =
C0

anei
=

100.000
a4e0,1

= 31.547, 1

I1 = C0 · i = 100.000 ·
0,1 = 10.000

A1 = a - I1 = 31.547,1
(1+0,1) = 21.547,1

M1 = A1 = 21.547,1 C1 = C0 - M1 =
100.000 - 21.547,1 =
78.452,92

2 a =
C0

anei
=

100.000
a4e0,1

= 31.547, 1

I2 = C1 · i = 78.452,92
· 0,1 = 7.845,29

A2 = A 1 (1+i =
21.547,1 (1+0,1) =
23.701,80)

M2 = M1 + A2 =
21.547,1 + 23.701,80
= 45.248,90

C2 = C0 - M2 =
100.000 - 45.248,90 =
54.751,10

3 a =
C0

anei
=

100.000
a4e0,1

= 31.547, 1

I3 = C2 · i = 54.751,10
· 0,1 = 5.475,11

A3 = A 2 (1+i)=
23.701,80 (1+0,1) =
26.072

M3 = M2 + A3 =
45.248,80 + 26.072 =
71.320,9

C3 = C0 - M3 =
100.000 - 71.320,9 =
28.679,1

4 a =
C0

anei
=

100.000
a4e0,1

= 31.547, 1

I4 = C3 · i = 28.679,10
· 0,1 = 2.867,9

A4 = A 3 (1+i) =
26.072 (1+0,1) =
28.679,1

M4 = M3 + A4 =
71.320,9 + 28.679,1 =
100.000

C4 = C0 - M0 =
100.000 - 100.000 =0

El capital pendent en qualsevol moment del quadre d’amortització es calcularia amb la
fórmula següent:

Cs = a ·
1− (1 + i)−(n−s)

i

On Cs és el capital pendent en el moment s.

Exemple de quadre d’amortització mitjançant full de càlcul

Podem fer l’operació utilitzant el Calc, el full de càlcul del programari lliure d’Open Office.
En aquest cas, faríem servir les següents fórmules:

Per a un capital de 60.000 AC amb pagaments d’anualitats constants al 2% d’interès durant
8 anys, el terme amortitzat en el primer any es calcularia amb la fórmula PMT Pagaments
regulars que retorna el pagament periòdic d’una anualitat, basat en pagaments regulars i
una taxa d’interès periòdic fixa.

Primerament farem una estructura de full de càlcul com la següent (vegeu la figura 2.6):

Figura 2.6. Model de quadre d’amortització de préstec

A la casella G9 posarem “=D2”, que és el capital viu o pendent inicial.
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Llavors calcularem les anualitats o terme amortitzatiu, que representen els pagaments
anuals regulars que inclouran l’amortització del capital i els interessos a la casella D5,
posant “=-PMT(D3;D4;D2)”. Totes les funcions es poden trobar a l’assistent “fx” de la barra
superior o al menú Insereix / Funció (vegeu la figura 2.7).

Figura 2.7. Model de quadre d’amortització de préstec

Cal veure que la fórmula PMT ens dona un resultat negatiu en interpretar que es un
pagament; només cal posar davant de la fórmula el signe menys perquè ho posi en positiu
(vegeu la figura 2.8).

Figura 2.8. Model de quadre d’amortització de préstec

Una vegada tenim el resultat el podem posar en totes les caselles des de la C10 fins la
C17, posant “=D5” per poder fixar la casella i arrossegar.

La quota d’interès és calcularà multiplicant el capital viu o pendent pel tipus d’interès; per
tant, en la casella D10 hi posem “=G9*D3” (fixem la casella D3, on està el tipus d’interès,
perquè així en arrossegar la fórmula no ens canviarà, però sense fixar el capital viu, ja que
cada període anirà disminuint).

El capital amortitzat en el període serà la diferència entre el termini d’amortització i la quota
d’interès d’aquell període; per tant, a E10 posarem “=C10-D10”.

El capital amortitzat total serà la suma del capital amortitzat total del període anterior amb
el capital amortitzat en el període actual; així, en la casella F10 hi posem “=F9+E10”.



Gestió Financera 51 Finançament bancari

Finalment, en la casella del capital viu o pendent restarem, al total de l’import del préstec,
el capital amortitzat total; així, en la casella G10 hi posarem “=G9-E10”.

Una vegada tinguem la primera fila podem seleccionar de C10 fins a G10 i arrossegar fins
a la fila 17.

Per acabar de configurar el quadre cal posar els totals, que són el sumatori de les columnes
de la quota d’interès i del capital amortitzat cada període; així, en la casella 18 posem
“=SUM(C9:C17)”. Aquesta fórmula la podem arrossegar també a les caselles D18 i E18.

Préstec amortitzable mitjançant una renda amb anualitats variables

En aquest tipus de préstec, el prestatari es compromet a lliurar al prestador, al
final de cada període, una anualitat de quantitat variable. Per a l’amortització
d’un préstec amb anualitats variables es fa servir un quadre d’amortització com el
de la taula 2.4.

Taula 2.4. Quadre d’amortització d’un préstec d’anualitats variables

Anys Terme amortitzat
a

Quota d’interès
I

Quota
d’amortització
A

Capital amortitzat
M

Capital pendent
d’amortitzar
C

0 - - - - C0

1 a1 I1 = C0·i A1 = a1 - I1 M1 = A1 C1 = C0 - M1

2 a2 I2 = C1·i A2 = a2 - I2 M2 = A1 + A2 C2 = C0 - M2

3 a3 I3 = C2·i A3 = a3 - I3 M2 = A1 + A2 + A3 C3 = C0 - M3

... ... ... ... ... ...

N an In = Cn-1·i An = an - In Cn = C0 - Mn = 0

Com podem veure, la xifra final en l’última fila de la columna del capital amortitzat
ha de ser igual a l’import del préstec i, per tant, la xifra corresponent al capital
pendent ha de ser zero.

Exemple d’amortització d’un préstec amb anualitats variables

Una empresa ha demanat un préstec per valor de 7.000 euros (taula 2.5). L’entitat financera
li ha posat com a condició que l’ha de tornar en tres anualitats de 1.500 euros el primer any,
3.500 el segon any, i 3.652 euros el tercer any. El tipus d’interès aplicat a l’operació és del
10%.

Com que vol saber què pagarà d’interessos i de principal, es fa un quadre d’amortització.

Taula 2.5. Quadre d’amortització d’un préstec amb anualitats variables

Anys Terme
amortitzat

a

Quota
d’interès

I

Quota
d’amortització

A

Capital
amortitzat

M

Capital
pendent
d’amortitzar

C

0 - - - - 7.000

1 1.500 700 800 800 6.200

2 3.500 620 2.880 3.680 3.320

3 3.652 332 3.320 7.000 0

Operacions del primer any:
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• Interessos del primer any: I1 = C0 · i = 7.000 · 0,10 = 700 AC

• Quota d’amortització del primer any: A1 = a1 - I1 = 1.500 - 700 = 800 AC

Capital amortitzat el primer any:

• M1<sub> = A<sub>1 = 800 AC

• Quota pendent d’amortitzar del primer any: C1 = C0 - M1 = 7.000 - 800 = 6.200 AC

Operacions del segon any:

• Interessos del segon any: I2 = C1 · i = 6.200 · 0,10 = 620 AC

• Quota d’amortització del segon any: A2 = a2 - I2 = 3.500 - 620 = 2.880 AC

• Capital amortitzat el segon any: M2 = A1 + A2 = 800 + 2.800 = 3.680 AC

• Quota pendent d’amortitzar del segon any: C2 = C1 - M2 = 7.000 - 3.680 = 3.320 AC

Operacions del tercer any:

• Interessos del tercer any: I3 = C2 · i = 3.320 · 0,10 = 332 AC

• Quota d’amortització del tercer any: A3 = a3 - I3 = 3.5652 - 332 = 3.320 AC

• Capital amortitzat el tercer any: M3 = A1 + A2 + A3 = 800 + 2.800 + 3.320 = 7.000 AC

• Quota pendent d’amortitzar del tercer any: C3 = C2 - M3 = 7.000 - 7.000 = 0 AC

Tot seguint l’exemple anterior, podem veure que:

• Is està formada pels interessos del capital pendent d’amortitzar al principi
de cada període. Recull l’import dels interessos del període.

• As està format per una quantitat destinada a l’amortització del préstec o el
reemborsament del préstec en aquest període.

Aquesta distribució, ens permet de representar la dinàmica de l’amortització, que
podem veure gràficament en la figura 2.9.

Figura 2.9. Amortització d’un préstec en quatre períodes

En el cas que l’anualitat sigui variable però la quota d’amortització del capital
sigui constant, s’anomena sistema italià o de quotes amortitzatives constants, ja
que el prestatari amortitza la mateixa quantitat de principal del préstec en cada
període, és a dir, es compleix que A1 = A2 = A3 = An. Es calcula amb la fórmula
següent:
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A =
C0

n

Exemple d’amortització d’un préstec pel sistema italià

Una empresa ha demanat un préstec per valor de 6.000 euros (taula 2.6) durant els tres
anys i s’amortitza segons el sistema de quotes amortitzatives constants. El tipus d’interès
aplicat a l’operació és del 10%. Com que vol saber què pagarà d’interessos i de principal,
es fa un quadre d’amortització. l’operativa per a la realització del quadre d’amortització és
la següent:

1. Operacions del primer any:

• Quota amortitzativa A: A =
C0

n
=

6.000

3
= 2.000 AC

• Interessos del primer any: I1 = C0 · i = 6.000 · 0,10 = 600 AC

• Anualitat del primer any: a1 = A1 + I1 = 2.000 + 600 = 2.600 AC

• Capital amortitzat el primer any: M1 = A1 = 2.000 AC

• Quota pendent d’amortitzar del primer any: C1 = C0 - M1 = 6.000 - 2.000 = 4.000 AC

2. Operacions del segon any:

• Interessos del segon any: I2 = C1 · i = 4.000 · 0,10 = 400 AC

• Anualitat del segon any: a2 = A2 + I2 = 2.000 + 400 = 2.400 AC

• Capital amortitzat el segon any: M2 = A1 + A2 = 2.000 + 2.000 = 4.000 AC

• Quota pendent d’amortitzar del segon any: C2 = C0 - M2 = 6.000 - 4.000 = 2.000 AC

3. Operacions del tercer any:

• Interessos del tercer any: I3 = C2 · i = 2.000 · 0,10 = 200 AC

• Anualitat del tercer any: a3 = A3 + I3 = 2.000 + 200 = 2.200 AC

• Capital amortitzat el tercer any: M3 = A1 + A2 + A3 = 2.000 + 2.000 + 2.000 = 6.000 AC

• Quota pendent d’amortitzar del tercer any: C3 = C0 - M3 = 6.000 - 6.000 = 0 AC

Taula 2.6. Quadre d’amortització d’un préstec italià amb anualitats variables i quotes
d’amortització constants.

Anys Terme
amortitzat

a

Quota
d’interès

I

Quota
d’amortització

A

Capital
amortitzat

M

Capital
pendent
d’amortitzar

C

0 - - - - 6.000

1 2.600 600 2.000 2.000 4.000

2 2.400 400 2.000 4.000 2.000

3 2.200 200 2.000 6.000 0
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2.2.3 Amortització fraccionada

A banda de les amortitzacions de préstecs anuals, és molt habitual que la fre-
qüència dels venciments sigui menor; per exemple, cada trimestre, cada semestre,
mensual... El que caracteritza el préstec amb interessos fraccionats és que les
quotes d’amortització segueixen vencent a la fi de cada període, que pot ser amb
venciments inferiors o superiors a l’anual. Per tant, caldrà que el tipus d’interès
aplicat al càlcul estigui en les mateixes unitats que la freqüència de pagament
del préstec i, consegüentment, si el préstec és amb pagaments mensuals, el tipus
d’interès també ha de ser mensual.

S’han de fer els següents ajustaments: primer s’ha de calcular el tipus efectiu k-
esimal amb una fórmula que variarà si el tipus d’interès amb el qual s’opera és
efectiu o nominal; després s’obtindrà el quadre d’amortització.

En el cas que l’amortització sigui fraccionada caldrà distingir clarament els
següents conceptes:

Anomenem k a les vegades que es capitalitza al llarg d’un any. Per exemple:

• Si la capitalització és semestral, com que l’any té 2 semestres, llavors k=2.

• Si la capitalització és trimestral, com que l’any té 4 trimestres, llavors k=4.

• Si la capitalització és mensual, com que l’any té 12 mesos, llavors k=12.

D’efectiu a efectiu, el punt de partida és sempre l’equivalència financera:

(1 + i) = (1 + ik)
k

• On i és el tipus d’interès anual i ik és el tipus d’interès fraccionat a una
unitat inferior a un any.

• On aïllant el tipus d’interès efectiu anual, si es té un efectiu k:

i = (1 + ik)
k−1

.

• I si aïllem el tipus d’interès efectiu k, si es té un efectiu anual:

ik = (1 + i)1/k − 1

.

Però en la pràctica bancària, per evitar al client la fórmula de l’equivalència entre
els tipus d’interès efectius, s’utilitza el tipus d’interès nominal (TIN) Jk i, per
tant, no serveix per fer operacions i s’ha de convertir necessàriament al seu efectiu
equivalent:
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ik =
Jk

k

En aquests casos utilitzarem les mateixes fórmules descrites anteriorment, on el
tipus d’interès serà ik i els períodes n·k. Per exemple, en el cas de préstecs amb
amortització fraccionada segons anualitats constants, la fórmula seria:

C0 = a ·
1− (1 + ik)

−n·k

ik
⇒ a =

C0 · ik
1− (1 + ik)

−n·k

2.2.4 Amortització amb període de carència

Els préstecs amb període de carència o també denominat diferiment són aquells en
els quals des de la concessió, i durant una part de la seva vida, no es fa devolució
de capital. Per tant, els préstecs diferits són aquells en què el prestatari no paga la
quota d’amortització durant diversos períodes al principi de l’operació.

Pot passar que durant aquest primer temps, en el qual no s’amortitza deute, es
vagin pagant periòdicament els interessos a mesura que aquests es van meritant
i amb la periodicitat acordada; llavors estem davant d’una carència parcial o bé
no es fa cap pagament i, per tant, estem davant d’una carència total. En aquest
últim cas, els interessos meritats i no satisfets s’acumularan al capital de partida
(capitalització d’interessos).

Un cop passat el període de carència estarem davant d’un préstec normal, qualse-
vol que sigui el sistema d’amortització que presenti.

Les fórmules per calcular el terme amortitzatiu amb carència són les següents:

• Parcial; on n és el temps i d és el temps de la carència:

a =
C0 · i

1− (1 + i)−(n−d)

• Total:

a = (1 + i)d ·
C0 · i

1− (1 + i)−(n−d)

En els dos casos, si hi hagués fraccionament del temps, s’hauria de multiplicar k
al temps i el tipus seria fraccional ik .

2.2.5 Amortització anticipada d’un préstec i segons el tipus d’interès

La majoria dels contractes de préstec acostumen a permetre als prestataris
l’amortització anticipada, total o parcial. Normalment, aquest fet té associada
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una comissió sobre l’import que s’amortitza anticipadament. El fet de realitzar
una cancel·lació anticipada parcial provoca que s’hagi de recalcular el quadre
d’amortització on normalment el prestatari pot decidir que únicament variï el
termini d’amortització en haver disminuït el capital que tindrà pendent amb el
prestador, o bé escurçant la durada del préstec.

Els préstecs també es poden classificar segons el tipus d’interès aplicable, segons
si són de tipus fix, variable o mixt:

• Préstecs amb tipus d’interès fix. Són els que durant tota l’operació es
mantenen constant.

• Préstecs amb tipus d’interès variable. El tipus d’interès de l’operació
s’obté prenent un índex de referència com a base, al qual s’afegeix un
diferencial. El tipus d’interès s’ajustarà periòdicament en funció del com-
portament de la referència presa com a base. Un dels tipus de referència més
utilitzats és l’Euríbor, que és el tipus mitjà d’interès que s’ofereixen entre
els principals bancs a Europa (European Interbank Offered Rate)

• Préstecs tipus mixt. El tipus d’interès és fix durant un determinat període
de temps i posteriorment es converteixen en un tipus d’interès variable
durant la resta de l’operació.

2.3 Lísing o arrendament financer

El terme lísing prové del verb anglès to lease, que significa ‘arrendar’ o ‘deixar en
arrendament’. A Espanya es tradueix com ‘arrendament financer’, si bé el terme
anglosaxó és acceptat i utilitzat internacionalment. En la figura 2.10 teniu un
esquema amb la seva operativa.

Figura 2.10. Operativa del lísing

El lísing consisteix en la cessió d’ús d’un bé moble o immoble per part
d’una empresa (arrendador) a un client(arrendatari), el qual paga un seguit
de quotes periòdiques pactades a l’inici del contracte. En acabar el contracte,
el client pot optar per renovar-lo, per comprar el bé utilitzat o per no exercir
l’opció de compra.
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En acabar el termini convingut de durada del contracte, la part usuària té la triple
opció següent:

• Cancel·lar l’arrendament i tornar l’equip a l’entitat arrendadora.

• Renovar el contracte de lísing i continuar utilitzant el bé durant un període
nou mitjançant el pagament d’unes quotes més reduïdes que les del primer
període (calculades només sobre el valor residual, atès que el bé està
amortitzat).

• Exercitar l’opció de compra i adquirir la totalitat o una part d’aquests béns
arrendats pel preu convingut prèviament amb la part propietària arrendadora
(valor residual).

Els principals elements del lísing són aquests:

• Quotes: import a pagar per la cessió d’ús del bens subjectes a aquesta
operació. Encara que l’habitual és que les quotes de lísing es determinin
fixes i constants, poden donar-se casos en què es pactin amb el client
quotes variables, creixents o decreixents. En tot cas, aquestes quotes seran
prepagables (el seu venciment es produirà a l’inici de cada període).

• Valor residual: aquell pel qual s’exercita l’opció de compra; sol ser
equivalent a l’import d’una quota del lísing.

• Garantia: és el propi bé objecte de lísing el que actua com a garantia del
contracte. Addicionalment es poden sol·licitar altres garanties.

• Formalització: els contractes de lísing solen instrumentar per escrit en una
pòlissa de lísing intervinguda per notari.

• Propietat del bé: fins que s’executi l’opció de compra, la propietat del bé
resideix en l’entitat arrendadora.

• Gestió: la gestió i el manteniment del bé són a càrrec de l’arrendatari.

Per altra banda, hi ha diversos tipus de lísing:

• Lísing operatiu o rènting: és l’arrendament d’un bé durant un temps
determinat, però que pot ser revocat per l’arrendatari en qualsevol moment
amb previ avís. L’objectiu d’aquest tipus de lísing és facilitar l’ús del bé que
es lloga a força de proporcionar el manteniment d’aquest bé, i reposar-cada
vegada que es llancin nous models tecnològicament millors o més avançats.

• Lísing financer: és el realitzat per un intermediari financer, habitualment
una societat de lísing. Aquesta societat adquireix un bé a fi d’arrendar-ho
al client amb opció de compra. En el contracte d’arrendament financer ha
d’aparèixer recollit l’import de la quota d’arrendament, diferenciant la part
que correspongui a la recuperació del cost del bé per l’entitat de lísing i la
càrrega d’interessos exigida per aquesta.
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• Lease back o retrolísing: és una operació a través de la qual el propietari
d’un bé, moble o immoble, el ven a una agència de lísing amb la qual, im-
mediatament després, subscriu un contracte d’arrendament financer sobre
aquest bé. A través de les operacions de lease back, el venedor del bé, i
posterior arrendatari d’ell mateix, obté una font de liquiditat per l’import
que li paga la companyia de lísing per la compra del bé, a més de poder
aprofitar els avantatges fiscals d’aquest producte financer. Generalment,
aquestes operacions es realitzen sobre béns immobles, si bé la normativa
no impedeix que es facin sobre béns mobles.

Entre els avantatges del lísing tenim que:

• L’arrendatari pot utilitzar elements de producció sense veure’s obligat a
efectuar la seva adquisició i per tant sense haver d’efectuar un important
desemborsament inicial ni haver de recórrer a l’endeutament.

• Fiscalment, les quotes abonades en concepte de lísing es consideren despesa
deduïble en l’IS i IRPF, dins dels límits legals.

Un altre concepte important és el tractament fiscal del lísing. Aquest producte
financer només es pot fer servir en l’exercici d’activitats empresarials o professio-
nals; per això, les bonificacions a l’hora de liquidar l’IRPF o l’IS dependran de si
el subjecte passiu és una persona física o jurídica.

El lísing té l’avantatge fiscal que la quota total de lísing és considerada com
a despesa deduïble, si bé hi ha un límit anual per l’import de la deducció
corresponent a la recuperació del cost de l’actiu. El tractament fiscal concret de
les diferents partides que conformen la quota del lísing és el següent:

• Els interessos són deduïbles en l’IS o IRPF, segons siguin societats mercan-
tils o empresaris individuals.

• La recuperació del cost del bé també és una despesa deduïble en l’IS o IRPF,
si bé amb uns límits. Cal tenir en compte que l’import total amortitzat no pot
superar la suma abonada en concepte de recuperació del bé durant l’exercici.

• L’IVA suportat corresponent a les quotes de lísing és deduïble en aquest
impost.

2.3.1 Càlcul del lísing o arrendament financer

Es tracta d’una operació financera en la qual, per determinar la quota, es compleix
que les prestacions i les contraprestacions siguin equivalents. El venciments de les
quotes és prepagable i cal afegir l’opció de compra o valor residual, que acostuma
a ser del mateix import a una quota.

Per tant, si el valor de l’opció de compra és igual a una quota, es calcularà com es
fa amb el valor actual d’una renda prepagable amb un terme, més el nombre de
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períodes del contracte de lísing. La fórmula per calcular un lísing amb opció de
compra igual a una quota és la següent:

VC = a · (1 + ik) ·
1− (1 + ik)

−(n+1)

ik

Aïllem la quota a:

a =
VC · ik

(1 + ik) ·
[
1− (1 + ik)

−(n+1)
]

• On VC = és el valor al comptat del bé

• a = quota

• n = nombre de períodes

• ik = tipus d’interès

En el cas que l’opció de compra fos diferent al valor d’una quota, l’expressió seria:

VC = a · (1 + ik) ·
1− (1 + ik)

−n

ik
+ VR · (1 + ik)

−n

Aïllem la quota a:

a =

[
VC − VR · (1 + ik)

−n] · ik
(1 + ik) ·

[
1− (1 + ik)

−n]
• On el valor residual és l’opció de compra.

Exemple de càlcul d’un lísing amb opció de compra igual a una quota

Una empresa vol renovar els seus equips informàtics i fa un contracte d’arrendament
financer a un any amb pagaments mensuals prepagables a l’empresa de lísing per un
valor al comptat de 40.000 AC més un IVA del 21%. El tipus d’interès aplicable a l’operació
és del 2,4 % nominal. L’empresa ha de pagar una comissió d’obertura de l’l,1 % del valor
dels equips, així com 450 AC per a despeses de notari. En finalitzar el termini pactat, pot
exercir l’opció de compra sobre els equips per un import d’una quota més. El coeficient
d’amortització dels equips informàtics és del 25%.

Càlcul de la quota prepagable:

• Primer determinem el tipus d’interès aplicable. Hem de passar del tant nominal a efectiu
mensual.

– ik = Jk/k ik= 0,024/12 =0,002

– On ik és l’interès efectiu k -esimal, en aquest cas “k=12”; per tant, mensual. I on Jk és
el tipus d’interès nominal (TIN).

• Les despeses de notari i la comissió les ha de pagar, però ni rebaixen ni augmenten l’import
de l’arrendament financer, ja que l’import és de 40.000 AC i amb aquesta quantitat es calcula
la quota per fer el quadre del lísing.
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• La quota que cal pagar, sense IVA, és:

a =
VC · ik

(1 + ik) ·
[
1− (1 + ik)

−(n+1)
]

a =
40.000 · 0, 002

(1 + 0, 002) ·
[
1− (1 + 0, 002)−(12+1)

] = 3.113, 94 AC

Quadre d’amortització:

Les quotes són prepagables i la durada del contracte és de 12 mensualitats per any, i l’opció
de compra, l’import de la qual és igual a una quota, s’abona un mes després de l’última
quota.

Càlculs del primer període:

• Per elaborar el quadre d’amortització, a més de necessitar les dades anteriors, ens caldrà
calcular l’import dels interessos tenint en compte que meriten des de la primera quota i que
s’apliquen sobre el capital viu:

I1 = (VC − a) · ik

I1 = (40.000− 3.113, 94) · 0, 002 = 73, 77 AC

En la taula 2.7 podeu veure els resultats i la definició dels conceptes més rellevants en el
càlcul del lísing, mentre que en la taula 2.8 trobareu el quadre d’amortització.

Taula 2.7. Càlcul lísing

Interès 73,77 AC En la segona i successives quotes es prendrà
com a VC el capital viu o pendent al final del
període anterior.

Recuperació del bé 3.040,17 AC És la diferència entre la quota neta i l’interès

Quota neta 3.113,94 AC És la quota abans d’aplicar l’IVA

IVA 653,93 AC És el resultat d’aplicar el 21% sobre la quota
neta.

Quota bruta 3.767,87 AC És la suma de la quota neta més l’IVA

Capital viu o pendent 40.000 AC En la segona i successives quotes, el capital
viu serà la diferència entre el capital viu del
període anterior i la recuperació del bé.
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Taula 2.8. Quadre d’amortització del lísing

Quota (núm) Capital viu o
pendent

Quota d’interès Recuperació del
bé

Quota lísing neta
amortitzativa

IVA Quota bruta

1 40.000,00 AC 73,77 AC 3.040,00 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

2 36.959,83 AC 67,69 AC 3.046.25 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

3 33.913,58 AC 61,60 AC 3.052,34 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

4 30.861,24 AC 55,49 AC 3.058,45 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

5 27.802,79 AC 49,38 AC 3.064,56 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

6 24.738,23 AC 43,25 AC 3.070,59 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

7 21.667,54 AC 37,11 AC 3.076,83 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

8 18.590,71 AC 30,95 AC 3.082,99 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

9 15.507,72 AC 24,79 AC 3.089,15 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

10 12.418,57 AC 18,61 AC 3.095,33 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

11 9.323,24 AC 12,42 AC 3.101,52 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

12 6.221,72 AC 6,22 AC 3.107,72 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

Opció de compra 3.113,99 AC 0,00 AC 3.113,94 AC 3.113 AC 653,93 AC 3.767,87 AC

Valor al comptat: 40.000; tipus d’interès: 0,20%; nombre de quotes: 12; periodicitat de les quotes: mensual; quota lísing: 3.113,94 AC; opció de compra: 3.113,94 AC; tipus IVA: 21%.

Exemple de càlcul d’un lísing amb opció de compra diferent d’una quota

Com seria la quota i el quadre d’amortització de l’exercici anterior, si l’opció de compra fos
per un valor de 4.000 AC? Podeu veure la resposta en la taula 2.11:

Taula 2.9. Quadre d’amortització del lísing amb opció de compra diferent de les quotes

Quota (núm) Capital viu o
pendent

Quota d’interès Recuperació del
bé

Quota lísing neta
amortitzativa

IVA Quota bruta

1 40.000,00 AC 73,92 AC 2.967,14 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

2 37.032,86 AC 67,98 AC 2.973,08 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

3 34.059,78 AC 62,04 AC 2.979,02 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

4 31.080,76 AC 56,08 AC 2.984,98 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

5 28.095,78 AC 50,11 AC 2.990,95 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

6 25.104,83 AC 44,13 AC 2.996,93 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

7 22.107,90 AC 38,13 AC 3.002,93 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

8 19.104,96 AC 32,13 AC 3.080,93 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

9 16.096,03 AC 26,11 AC 3.014,95 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

10 13.081,08 AC 20,08 AC 3.020,98 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

11 10.060,10 AC 14,04 AC 3.027,02 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

12 7.033,08 AC 7,98 AC 3.033,08 AC 3.041,06 AC 638,62 AC 3.679,68 AC

Opció de compra 4.000,00 AC 0,00 AC 4.000,00 AC 4.000,00 AC 840,00 AC 4.840,00 AC

Valor al comptat: 40.000; tipus d’interès: 0,20%; nombre de quotes: 12; periodicitat de les quotes: mensual; quota lísing: 3.041,06 AC; opció de compra: 4.000,00 AC; tipus IVA: 21%.
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2.4 Rènting

El rènting, a l’igual que el lísing, és una variant de lloguer de béns productius molt
utilitzat per les empreses. El rènting és un arrendament pur. És un producte en el
qual predomina el component de serveis sobre el financer (vegeu la figura 2.11).

El rènting és una operació per la qual una empresa especialitzada ofereix
un servei integral de lloguer d’un bé, és a dir, ofereix el dret a l’ús i
gaudi del bé. Són més una sèrie de serveis que s’ajustin a les necessitats
de l’arrendatari (client), com manteniment, reparacions, substitució en cas
d’avaria, assegurances i impostos, a canvi d’una quota fixa durant el termini
fixat.

Figura 2.11. Operativa del rènting

Fonamentalment, la diferència que hi ha per a l’arrendatari entre lísing i rènting
és que amb el rènting no es vol en principi que el bé acabi essent propietat de
l’arrendatari, sinó més aviat que li permeti fer el canvi del bé en el moment que el
necessiti. A la taula 2.10 es mostren les principals diferències entre el lísing i el
rènting.

Taula 2.10. Diferències entre el lísing i el rènting

Lísing Rènting

L’arrendatari està obligat a conservar el bé i a assumir les despeses de
manteniment.

L’arrendador es fa càrrec de totes les despeses de manteniment.

L’arrendador assumeix el risc de la inversió. L’arrendatari assumeix el risc sobre el bé.

Incorpora l’opció de compra pràcticament simbòlica del bé en acabar el
contracte.
S’incorpora a l’actiu no corrent en el balanç.
Es consideren despeses deduïbles les comissions i els interessos, i
també l’amortització de l’immobilitzat.

No incorpora l’opció de compra del bé al venciment del contracte. (En
alguns casos s’ofereix un preu de recompra del bé, finançant l’última
quota, que generalment és elevada.)
Tota la quota (excepte l’IVA, que també és deduïble) és despesa deduïble
i, per tant, no s’incorpora a l’actiu no corrent del balanç. No hi ha
amortització.

Es comercialitza com un instrument de finançament. Es comercialitza com un servei que cobreix necessitats operatives.

Pel que fa al seu tractament fiscal, el rènting té l’avantatge fiscal que la quota total
és considerada com a despesa deduïble sempre que se’n faci un ús amb finalitats
empresarials.
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2.4.1 Càlcul del rènting

Per al càlcul del rènting no existeix l’opció de compra, però cal tenir en compte el
valor residual del bé, que seria el valor al qual l’entitat espera vendre el bé quan
finalitzi el contracte.

Per determinar el valor de la quota, l’empresa de rènting ha de tenir en compte el
valor al comptat del bé, el valor residual i el cost de tots els serveis que es presten
i afegir-hi l’IVA. La fórmula és la següent:

VC = a · (1 + ik) ·
1− (1 + ik)

−n

ik
+ VR · (1 + ik)

−(n+1)

Aïllem la quota a:

a =

[
VC − VR · (1 + ik)

−(n+1)
]
· ik

(1 + ik) ·
[
1− (1 + ik)

−n]
Exemple de càlcul d’un rènting

Una empresa vol realitzar un rènting d’un vehicle comercial a dos anys amb pagaments
trimestrals prepagables. El valor al comptat del vehicle és de 18.000 AC més un IVA del
21%. El tipus d’interès aplicable a l’operació és del 2,4 % nominal. En finalitzar el termini
pactat, el valor residual del vehicle s’estima que serà de 6.000 AC. A més, es calcula que
els serveis que ofereix l’empresa de rènting seran unes despeses trimestrals que inclouen
una assegurança a tot risc per valor de 350 AC, revisions per 180 AC, impost de circulació de
30 AC i altres despeses de 12 AC.

Càlcul de la quota prepagable:

• Primer determinem el tipus d’interès aplicable, i hem de passar del tant nominal a efectiu
trimestral.

• ik = Jk
k

→ ik = 0,024
4

= 0, 006

• on ik és l’interès efectiu k -esimal en aquesta cas k = 4, per tant, trimestral, i on Jk és el tipus
d’interès nominal (TIN).

• Es calcula la quota a amb la fórmula a dalt anomenada:

a =

[
VC − VR · (1 + ik)

−(n+1)
]
· ik

(1 + ik) ·
[
1− (1 + ik)

−n
]

a =

[
18.000− 6.000 · (1 + 0, 006)−(8+1)

]
· 0, 006

(1 + 0, 006) ·
[
1− (1 + 0, 006)−8

] = 1.571, 73 AC

Quadre d’amortització:

• Se segueix el mateix procediment que en el lísing per omplir el quadre d’amortització del
rènting. Les quotes són prepagables, la durada del contracte és de 8 trimestralitats i,
finalment, cal afegir totes les despeses que cobreix l’empresa de rènting a la quota bruta
resultant (vegeu la taula 2.11).
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Taula 2.11. Quadre d’amortització del rènting

Quota (núm) Capital viu o
pendent

Quota d’interès Recuperació del
bé

Quota lísing neta
amortitzativa

IVA Quota bruta

1 18.000,00 AC 98,57 AC 1.473,16 AC 1.571.73 AC 330,06 AC 1.901,80 AC

2 16.526,84 AC 89,73 AC 1.482,00 AC 1.571.73 AC 330,06 AC 1.901,80 AC

3 15.044,84 AC 80,84 AC 1.490,89 AC 1.571.73 AC 330,06 AC 1.901,80 AC

4 13.553,94 AC 71,89 AC 1.499,84 AC 1.571.73 AC 330,06 AC 1.901,80 AC

5 12.054,10 AC 62,89 AC 1.508,84 AC 1.571.73 AC 330,06 AC 1.901,80 AC

6 10.545,26 AC 53,84 AC 1.517,89 AC 1.571.73 AC 330,06 AC 1.901,80 AC

7 9.027,37 AC 44,73 AC 1.527,00 AC 1.571.73 AC 330,06 AC 1.901,80 AC

8 7.500,36 AC 35,57 AC 1.536,16 AC 1.571.73 AC 330,06 AC 1.901,80 AC

Valor residual 6.000,00 AC 0,00 AC 6.000,00 AC 6.000,00 AC

Valor al comptat: 18.000; tipus d’interès: 0,60%; nombre de quotes: 8; periodicitat de les quotes: mensual; quota rènting: 1.571.73 AC; valor residual: 6.000,00 AC; tipus IVA: 21%.

Per tant, la quota del rènting serà:

• QR = QB +QS

• CR = 1901,80 + (350+180+12)*1.21 = 2.557,62 AC

• On QB és la quota bruta i QS és la suma de les despeses + IVA.
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