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Introducció

Les empreses són els agents econòmics de la societat destinats a la producció de
béns i serveis. Per realitzar la seva activitat necessiten combinar uns recursos
productius, humans i financers que obtindran de la mateixa societat a canvi de
pagar-ne un preu. Les empreses oferiran a la societat els béns i serveis que
produeixin a canvi d’un preu i la diferència entre els preus pagats i cobrats serà el
benefici que obtindrà l’empresa i la seva raó de ser.

Les empreses productives compren matèries primeres per transformar-les en
altres productes que un cop elaborats o transformats són diferents mentre que les
empreses comercials compren béns i els tornen a vendre sense modificar-los.

Les empreses -tant productives, comercials, com de serveis- acabaran, doncs,
realitzant operacions de compravenda perquè la seva activitat comporta una
necessitat inherent de comprar béns i serveis i vendre’ls un cop transformats
o sense transformar-los, tot depenent del tipus d’empresa de què parlem. És
per això que en la seva organització sempre trobarem una funció comercial
independentment de les seves característiques, activitat o dimensió.

La compra d’aquests productes o mercaderies és necessària per iniciar l’activitat
de la l’empresa –ja sigui productiva o comercial– i s’anomena aprovisionament.
Un cop l’empresa ha transformat aquests productes o no –tot depèn del tipus
d’empresa de què es tracti– els vendrà al mercat. Això és la comercialització.

En qualsevol cas, tota aquesta activitat comercial quedarà reflectida en la manera
d’organitzar l’empresa i en la gestió específica que haurà de portar a terme, que és
el que es coneix com a gestió de la compravenda.

Dins de la gestió de la compravenda cal donar una especial importància a conèixer
els conceptes i definicions bàsiques perquè ens permetrà elaborar i interpretar
correctament els documents i les operacions que es generin de l’activitat comercial.
Però també són importants els càlculs numèrics que formen part inevitable tant de
les operacions de compravenda com dels documents que s’hi generen.

En aquesta unitat formativa s’estudia la funció comercial de l’empresa i les
relacions amb altres funcions de l’empresa. Per això veurem com s’organitza
l’empresa, conceptes i càlculs bàsics relacionats directament amb les operacions
de compravenda.

En l’apartat “Organització i estructura comercial de l’empresa” es fa una in-
troducció als conceptes bàsics de l’empresa, l’activitat econòmica i el mercat.
A continuació, s’analitza la funció comercial de l’empresa i l’organització del
departament comercial, que és el responsable de les operacions de compravenda
de productes, és a dir, de l’aprovisionament i de la comercialització.
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En l’apartat “Conceptes bàsics de l’activitat de compravenda i càlculs comercials”
s’analitzen conceptes bàsics de les operacions compravenda i de les formes
de cobrament i pagament, introduint càlculs que us permetran aplicar aquests
conceptes de forma pràctica en la realitat empresarial.

Aquests càlculs us permetran elaborar correctament els documents que es generen
en les operacions de compravenda, tant en suport paper com en suport telemàtic.

Convé que aneu fent totes les activitats i els exercicis d’autoavaluació que es
proposen per a cada nucli d’activitat, així com les lectures complementàries que
trobareu en el material web. Totes aquestes activitats pràctiques tenen per objectiu
ajudar-vos a assolir els objectius proposats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Calcula preus de venda, compra i descomptes aplicant les normes i usos
mercantils i la legislació fiscal vigent.

• Reconeix les funcions del departament de vendes o comercial i del departa-
ment de compres o aprovisionament.

• Reconeix els tipus de mercats, de clients i d’existències relacionats amb
productes industrials, comercials i de serveis.

• Descriu els circuits dels documents administratius de compravenda.

• Identifica els conceptes de preu de compra del producte, despeses, preu de
venda, descomptes, interès comercial, recàrrecs i marges comercials.

• Distingeix les funcions dels agents comercials i altres intermediaris, i els
conceptes de comissions i corretatges.

• Identifica les necessitats de protecció de les mercaderies en les operacions
de compravenda pel que fa a envasos i embalatges.

• Classifica els tipus de descompte més habituals.

• Reconeix i quantifica les despeses de compra o venda.

• Identifica els mètodes per calcular el preu final de venda i els preus unitaris.

• Cerca la informació sobre tarifes a lliurar als clients, en els registres
adequats, amb els mitjans convenients i segons els protocols establerts.
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1. Organització i estructura comercial en l’empresa

L’activitat econòmica dels individus d’una societat consisteix a produir béns i
serveis amb l’objectiu d’intercanviar-los per tal de satisfer les seves necessitats.

Aquesta activitat econòmica es realitza a través de les empreses, és a dir, a través
d’organitzacions que es proposen el repte de donar resposta a les necessitats del
mercat amb l’objectiu d’obtenir un benefici econòmic.

Per tant l’empresa és la unitat econòmica encarregada de combinar els factors de
producció -recursos naturals, treball i capital- per obtenir béns i serveis que arriben
al mercat a fi de satisfer necessitats.

La comercialització és una funció essencial de les empreses, ja que no serviria de
res produir béns si no s’arribessin a vendre en el mercat. Per aconseguir aquest
objectiu és fonamental que l’empresa disposi d’una organització que li permeti
desenvolupar aquesta funció.

1.1 Concepte i objectius de l’empresa. Tipus

No és fàcil definir el concepte d’empresa, atès que es tracta d’una realitat molt
complexa, diversa i canviant. Tanmateix, si observem el nostre entorn, ens
adonarem de les diferències que existeixen entre unes i altres segons l’activitat
que realitzen, la seva dimensió, la forma d’organització, etc.

Malgrat tot, en el sistema d’economia de mercat, totes les empreses tenen en comú
una sèrie d’aspectes que permeten definir-les tenint en compte com s’organitzen i
quina és la seva finalitat.

L’empresa és un conjunt de factors de producció organitzats per dur a
terme una activitat econòmica que satisfà les necessitats de les persones
amb l’objectiu d’aconseguir un benefici.

Per tal de realitzar les seves funcions, l’empresa necessita factors de producció, és
a dir, elements que intervenen en un procés de producció de béns o de prestació
de serveis. La disponibilitat i l’eficàcia en l’ús d’aquests factors influeix en el
creixement econòmic d’un país.

Els factors de producció són aquells recursos materials o immaterials que,
combinats en el procés de producció, contribueixen a l’elaboració de béns o
a la prestació de serveis.
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Béns

Són elements materials que
satisfan necessitats o desitjos de

les persones i de les empreses,
per exemple, una bicicleta.

Serveis

Són activitats o operacions
intangibles destinades a satisfer

necessitats o desitjos, per
exemple, un massatge.

Per tant, per produir béns i serveis cal combinar una sèrie d’elements, anomenats
factors de producció, que són els següents:

• Recursos naturals. Són les matèries primeres i els recursos que ofereix la
naturalesa per desenvolupar activitats econòmiques.

• Capital. Constituït pels béns i drets econòmics que permeten a l’empresa
dur a terme la seva activitat.

• Treball. Consisteix en l’activitat de les persones, tant física com in-
tel·lectual, que intervé en el procés productiu, i es destina a la producció
de béns i serveis.

• Tecnologia. És el conjunt de procediments utilitzats en la producció de béns
i serveis per tal d’assolir millor, més ràpidament i de manera més eficient
els seus objectius.

Les empreses realitzen activitats econòmiques per donar respostes al mercat i
obtenir-ne un benefici econòmic.

L’activitat econòmica és la producció i distribució de béns i serveis per a la
satisfacció de les necessitats dels membres d’una societat.

És important tenir en compte que les necessitats són il·limitades, i les possibilitats
de satisfer-les poden ser insuficients. Aleshores cal plantejar-se cap a on es dirigeix
l’activitat econòmica, o sigui:

• Quins béns s’han de produir?

• Com s’han de produir?

• Per a qui s’han de produir?

La resposta a totes aquestes qüestions normalment es troba en el mercat, és a dir,
el lloc on es duu a terme l’activitat econòmica.

De la mateixa manera, per tal de dur a terme la seva activitat, les empreses
estableixen relacions comercials amb altres persones o empreses, a les quals
compra o ven béns i serveis. Això dóna lloc a les operacions d’intercanvi, les
quals són possibles gràcies al mercat.

El mercat és l’espai o àmbit (no necessàriament físic) on conflueixen
compradors, que volen adquirir un bé o un servei, i venedors, que ofereixen
béns i serveis per fer intercanvis a través d’un mitjà de pagament reconegut
per ambdós.

Hi ha diversos tipus de mercats, per exemple, els mercats de moltes poblacions on
es comercialitzen productes frescos d’alimentació, un petit establiment comercial
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(botiga), uns grans magatzems o un mercat central, que és el lloc on els productors
i els majoristes abasten de productes els detallistes. Les borses també són mercats
on es realitzen transaccions de valors (accions), i en el mercat de divises es
realitzen operacions de compravenda de moneda estrangera entre institucions
financeres.

En el mercat s’intercanvien lliurement i de forma indirecta (amb diners) béns,
serveis i factors de producció -matèries primeres, treball i capital-.

L’objectiu, doncs, de qualsevol empresa és aconseguir que els consumidors triïn i
comprin el seu producte, d’entre tots els que es poden trobar al mercat.

La classificació d’empreses es pot fer tenint en compte diversos criteris: la seva
activitat, el seu àmbit d’actuació, la seva titularitat i la seva forma jurídica.

1.1.1 Classificació segons l’activitat

Segons l’activitat que realitzen, les empreses es troben en algun dels tres sectors
econòmics següents:

• Sector primari. Engloba totes les empreses que realitzen una activitat
relacionada directament amb els recursos naturals i l’extracció de matèries
primeres, per exemple, l’agricultura, la ramaderia, la pesca, l’activitat
forestal i la mineria.

• Sector secundari. En formen part totes les empreses que realitzen activitats
transformadores, és a dir, que a partir d’unes matèries primeres obtenen
productes acabats que estan en condicions de satisfer les necessitats del
mercat, ja sigui de les persones o d’altres empreses. Aquest tipus d’em-
preses es coneixen també com a fàbriques o indústries, per això, sovint
també es parla del sector industrial per fer referència a les empreses del
sector secundari. La construcció, una activitat molt important a la majoria
d’economies desenvolupades, també forma part d’aquest sector.

• Sector terciari. Són les empreses que ofereixen serveis a la seva clientela,
és a dir, realitzen activitats econòmiques que, sense crear béns materials,
tenen per objectiu la satisfacció de les necessitats del mercat (persones o
altres empreses). Les empreses comercials formen part d’aquest sector. El
sector terciari també es coneix com a sector de serveis, atès que engloba
totes aquelles empreses que ofereixen un servei, és a dir, un producte
intangible com poden ser els serveis de professionals (metges, advocats,
perruquers, etc.).

Però, fins i tot, tenint en compte la seva activitat, podríem considerar una altra
classificació de les empreses:
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• Les empreses industrials: es caracteritzen perquè a través de l’adquisició
d’unes matèries primeres i la seva transformació, obtenen un producte final.
Les empreses industrials poden ser:

– Extractives: es dediquen a l’explotació dels recursos naturals.

– Manufactureres: transformen la matèria primera en productes aca-
bats.

• Les empreses comercials: són les que adquireixen béns o mercaderies per
vendre-les posteriorment. Les podem classificar en:

– Majoristes: venen els seus productes a altres empreses comercials,
les quals els adquireixen per tornar-los a vendre. Habitualment cada
venda és de grans quantitats de producte.

– Detallistes: venen la majoria dels seus productes al consumidor final.
Habitualment cada venda és de petites quantitats.

– Comissionistes i corredors: s’encarreguen de vendre productes a
canvi d’una comissió o corretatge.

• Les empreses de serveis: són les que es caracteritzen per la venda de
serveis, bé siguin professionals o de qualsevol altre tipus.

1.1.2 Altres classificacions

Classificació segons la dimensió

Una altra possible classificació seguiria el criteri de la dimensió de l’empresa,
tenint en compte el nombre de treballadors.

Això ens porta a parlar de quatre tipus d’empreses:

• Molt petites (microempreses): menys de 10 treballadors.

• Petites: més de 10 treballadors i menys de 50.

• Mitjanes: entre 51 i 250 treballadors.

• Grans: són les que tenen més de 250 treballadors.

És important tenir en compte que, sovint, per establir quina és la dimensió de
l’empresa es tenen en compte altres elements com poden ser el capital social, la
xifra de vendes, el volum de negoci, etc.Així doncs, podríem trobar-nos amb una
empresa amb pocs treballadors però amb una xifra de vendes molt elevada, fins al
punt que seria difícil establir una classificació estricta.
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Classificació segons l’àmbit d’actuació

Si tenim en compte l’àmbit d’actuació d’una empresa, podem distingir els tipus
següents:

• Local: desenvolupen la seva activitat només en una població, per exemple,
un botiga, un dentista, una gestoria, etc.

• Regional: el seu àmbit d’actuació es desenvolupa més enllà d’una sola
població, per exemple una cadena de supermercats amb establiments a
diverses poblacions, o una agència de viatges amb diverses sucursals.

• Estatal: la seva activitat abasta una gran part del territori estatal, per exem-
ple, una empresa de transports o uns grans magatzems amb establiments a
diverses poblacions de l’Estat.

• Internacional: són aquelles empreses que actuen més enllà de les fronteres
de l’Estat al qual pertanyen, és a dir, aquelles que distribueixen com a mínim
una tercera part de la seva producció o serveis a l’estranger.

Classificació segons la titularitat de l’empresa

Si tenim en compte la titularitat de l’empresa, poden existir els tipus d’empresa
següents:

• Públiques: són empreses que pertanyen a l’Estat o a qualsevol altra de les
administracions (comunitats autònomes i administracions locals).

• Privades: pertanyen a persones físiques o jurídiques que actuen en sectors
en els quals, normalment, no hi arriba la iniciativa pública.

• Mixtes: la titularitat d’aquest tipus d’empreses és compartida entre l’Estat
o alguna altra administració pública i empreses privades.

Classificació segons la forma jurídica

D’acord amb la forma jurídica que adopten les empreses, poden ser individuals
o societats.

• Empresari individual: és la persona que es dedica a l’exercici d’una
professió en nom propi, habitualment es parla d’autònoms, que aporten
capital i treball i responen amb el seu patrimoni.

• Societats mercantils: són la unió de dues o més persones amb l’objectiu
de posar en comú capital, béns i recursos per tal de realitzar una activitat
econòmica. Aquesta unió de persones físiques genera una nova entitat, una
persona jurídica, que té responsabilitat jurídica pròpia i diferent de la de
les persones que l’integren.
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Hi ha diversos tipus de societats. Habitualment es classifiquen en funció dels
criteris d’agrupació dels socis, i es distingeix entre aquelles en les quals el més
important és qui són els socis -societats personalistes- o aquelles en les quals el
fonamental és quina aportació de capital fa cada membre de la societat -societats
capitalistes.

• Les societats personalistes poden ser, per exemple, la societat col·lectiva i
la societat comanditària.

• Les principals societats capitalistes són, entre d’altres, la societat anònima
i la societat de responsabilitat limitada.

1.2 Formes d’organització comercial de l’empresa

L’estructura organitzativa d’una empresa ha de permetre la divisió, la distribució
i el control de la feina que s’ha de fer per tal d’aconseguir els objectius de forma
eficaç, per això és fonamental que tothom tingui sempre clars els objectius, les
funcions i les activitats que cal fer per aconseguir-los.

És fonamental que l’organització de l’empresa sigui clara, senzilla i flexible perquè
tots els seus membres la coneguin i valorin la importància de la seva tasca per fer
que funcioni. Cadascun dels membres que integren l’empresa ha de saber quina és
la seva feina, les seves responsabilitats, les seves obligacions, els seus drets, el seu
poder de decisió, la seva autoritat i la finalitat del seu lloc de treball, però també
ha de ser capaç d’adaptar-se als imprevistos de forma àgil i eficaç.

La forma d’organització de les empreses és molt diversa i depèn, en gran mesura,
de la seva activitat i de les seves dimensions.

D’aquesta necessitat d’organització i de les característiques dels diferents llocs de
treball sorgeixen els departament, és a dir, l’agrupament dels diversos membres
de l’empresa segons les funcions que realitzen.

Els departaments són agrupacions de persones que realitzen funcions
i tasques de característiques similars i que s’encarreguen d’una activitat
concreta de l’empresa.

L’organització de les empreses mitjançant departaments és una forma d’estructurar
l’empresa i de distribuir la feina de manera que sigui assumible i es pugui fer de
forma més o menys autònoma.

L’organització de l’empresa es representa a través d’un organigrama.

L’organigrama és un gràfic que mostra els departaments de l’empresa, les
relacions que existeixen entre ells i les línies de comandament.
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Com que cada empresa s’organitza segons les seves necessitats, cada empresa té
un organigrama diferent. Tanmateix, les empreses amb una mateixa activitat i
dimensions similars solen tenir organigrames molt semblants. La figura 1.1 mostra
l’organigrama d’una empresa comercial amb tres departaments.

Generalment els organigrames tenen una disposició jeràrquica, és a dir, a la part
superior s’indiquen els òrgans directius, a continuació els departaments (al mateix
nivell i coordinats entre ells) i, a la vegada, els departaments es divideixen en
seccions, cadascuna de les quals assumeix unes determinades funcions dins de
l’organització.

Figura 1.1. Organigrama d’una empresa comercial

1.2.1 Les operacions de compravenda

Les empreses realitzen intercanvis per obtenir uns productes i posteriorment,
després de transformar-los o no, els venen per satisfer les necessitats i desitjos
dels compradors.

El conjunt d’activitats relacionades amb la compravenda de mercaderies donen
lloc a la funció comercial de l’empresa, que engloba les activitats següents:

• Aprovisionament o proveïment: són operacions d’adquisició de béns i/o
serveis necessaris per dur a terme l’activitat de l’empresa.

• Comercialització: són les operacions que tenen per objectiu donar a
conèixer els productes de l’empresa i distribuir-los per tal que arribin al
comprador en òptimes condicions, en el lloc i forma més adients.

En la comercialització també s’inclou el servei postvenda, és a dir, l’atenció que
s’ofereix després de la venda a qui ha adquirit un determinat producte.

En les empreses industrials, el proveïment consisteix en l’adquisició i emmagatze-
matge de les matèries primeres necessàries per dur a terme el procés de producció.
En el cas de les empreses comercials, el proveïment consisteix en l’adquisició i
emmagatzematge de mercaderies (productes acabats) per a la revenda. En els dos
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casos, en el procés d’aprovisionament es poden distingir les fases que s’indiquen
en la figura 1.2.

Figura 1.2. Fases del procés d’aprovisionament

A totes les empreses, siguin industrials o comercials, fins i tot les del sector
primari, hi ha un procés de comercialització en el qual es poden distingir les
fases que s’indiquen en la figura 1.3.

Figura 1.3. Fases del procés de comercialització
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1.2.2 El departament comercial

Quan es parla del departament comercial, normalment se sol fer referència a
totes les activitats que tenen a veure amb els processos d’aprovisionament i
comercialització.

Tanmateix, en alguns casos, la funció de proveïment té prou entitat com per
formar un departament diferent, i en aquests casos es diferencia el departament
d’aprovisionament (compres) del departament comercial, que gestiona les activi-
tats relacionades amb els processos de comercialització i venda.

La comercialització té l’objectiu d’establir l’intercanvi entre l’empresa i el mercat
-on es troben els clients potencials que són la raó de ser de l’empresa-. És l’última
etapa del circuit real de béns a l’empresa (aprovisionament, producció i venda)
però també és la primera que cal desenvolupar per tal d’assegurar-se que l’empresa
connecta amb el mercat.

La comercialització inclou la investigació de mercats, el desenvolupament
de productes, la fixació de preus, la comunicació, promoció, venda i
distribució de productes i serveis.

L’empresa, en un entorn fortament competitiu, ha de captar i fidelitzar els clients.
És per això que necessitarà una sèrie d’eines que l’ajudin a analitzar l’entorn,
dissenyar estratègies i organitzar correctament les accions que el dirigeixin cap
a la consecució dels objectius establerts.

1.2.3 Organització del departament comercial

Actualment, el departament comercial es considera un dels principals elements de
l’organització d’una empresa, ja que en depèn, en bona part, l’èxit o el fracàs de
l’activitat empresarial.

El departament comercial és l’encarregat d’implantar el mitjans necessaris per a la
consecució de les vendes de la manera més rendible i beneficiosa per a l’empresa.

El director comercial, que és qui ha de gestionar el departament comercial,
ha d’organitzar i coordinar l’activitat de la secció de vendes amb els altres
departaments de l’empresa, tant els que intervenen abans de la venda com els
que ho fan després. En un context de màrqueting, el director comercial ha de ser
capaç d’ajustar l’oferta de l’empresa a la demanda del mercat.

Les funcions bàsiques de la direcció comercial són:

• Analitzar i desenvolupar la metodologia de treball i el protocol per tal
d’aconseguir les vendes.
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• Determinar el potencial de compra dels diferents tipus de clients.

• Fer previsions de vendes.

• Establir l’estructura organitzativa més adequada per tal d’assolir els objec-
tius.

• Seleccionar el personal de vendes més adequat i facilitar-li coneixements i
formació sobre tècniques que li permetin desenvolupar les seves funcions.

• Motivar i dinamitzar l’equip de vendes per tal que faci la seva feina tan bé
com sigui possible.

• Planificar els objectius i les estratègies de l’equip de vendes.

• Analitzar i controlar totes les accions que es duen a terme a fi d’assegurar-se
que s’estan aconseguint els objectius previstos.

Cada empresa té un departament comercial adaptat a la seva estructura, objectius,
necessitats, dimensió i activitat a què es dedica. Per tant, no hi haurà la mateixa
organització en el departament comercial en una fàbrica de cotxes que en una
cadena de supermercats o en una agència de viatges.

Les formes d’organització del departament comercial més habituals són:

• Organització funcional

• Organització per productes

• Organització per clients

• Organització geogràfica

• Organització mixta

Organització tenint en compte les funcions

En l’organització segons les funcions es distribueixen les activitats del departa-
ment comercial en diverses seccions, cadascuna de les quals fa funcions diferents.

Figura 1.4. Organització del departament comercial tenint en compte les funcions
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Es basa en el principi d’especialització, és a dir, cada secció està orientada a la
realització d’una activitat molt concreta que ha de ser supervisada i coordinada
per la direcció general, ja que està molt relacionada amb les activitats de les altres
seccions.

La figura 1.4 mostra un exemple d’organització funcional en la qual la publicitat
s’atorga a un equip assessor extern (externalització), probablement una agència de
publicitat.

Organització tenint en compte els productes

L’organització segons els productes consisteix a crear un departament específic
per a cada producte o línia de productes, al capdavant del qual hi ha un product
manager o cap de producte.

Cadascun dels caps de producte d’una empresa és responsable de la preparació,
desenvolupament i llançament dels seus productes o marques, i pot dependre
jeràrquicament del cap de grups de productes, o directament del director de
màrqueting.

Aquest tipus d’organització és molt indicat quan l’empresa disposa de molts i molt
diversos tipus de productes.

La figura 1.5 mostra un exemple d’organització comercial tenint en compte els
productes.

Figura 1.5. Organització del departament comercial tenint en compte els productes

Organització tenint en compte els clients

L’organització segons els clients és molt adequada quan l’empresa ven productes
homogenis a grups de clients molt diferents, per exemple, a majoristes, a grans
superfícies comercials, a detallistes, a agrupacions de detallistes, a l’administració
pública, etc.

Externalització

Externalització, outsourcing o
subcontractació són paraules que
defineixen un mateix concepte:
el fet de recórrer a una
organització externa, a fi que
desenvolupi una funció que es
podia haver fet en el si de
l’empresa.

Exemple d’organització per
productes

L’empresa nordamericana
Procter & Gamble comercialitza
productes molt diversos
(alimentació, higiene, mascotes,
etc.), és un exemple
d’organització per productes.
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Com que la política de vendes, preus i distribució serà molt diferent segons el tipus
de client al qual es dirigeixi, serà molt útil tenir un responsable per a cada tipus
de client.

La figura 1.6 mostra l’organització comercial tenint en compte els clients.

Figura 1.6. Organització del departament comercial tenint en compte els clients

Organització geogràfica

L’organització geogràfica consisteix a subdividir el departament comercial en
diverses seccions, a cadascuna de les quals s’assigna un àmbit geogràfic.

És un tipus d’organització molt eficaç per a empreses que actuen en zones molt
diferenciades, per exemple, si l’àmbit d’actuació de l’empresa és internacional,
pot ser molt útil distingir zones amb diferents llengües, cultures, religions, etc.
perquè tots aquests aspectes influeixen en el comportament de la clientela i, per
tant, requeriran d’un tractament diferenciat.

Per tant, l’organització geogràfica és característica d’empreses multinacionals o
de països amb una gran diversitat geogràfica, lingüística, cultural, etc. La figura
1.7 mostra un exemple d’organització geogràfica.

Figura 1.7. Organització geogràfica del departament comercial
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Organització mixta

L’organització mixta és un tipus d’organització que es determina a partir de la
combinació de criteris relacionats amb les funcions, els productes, els tipus de
clients i l’organització geogràfica.

A les empreses de grans dimensions, que desenvolupen la seva activitat en diversos
països, es pot establir una organització geogràfica i, dins de cada zona, es pot fer
una subdivisió segons tipus de productes o segons tipus de clients.

La figura 1.8 mostra un exemple d’organització mixta del departament comercial.

Figura 1.8. Organització mixta del departament comercial

1.3 Canals de venda. Sistemes de comercialització. La intermediació
comercial

La funció comercial és pròpia de qualsevol tipus d’empresa, però a les empreses
comercials aquesta funció adquireix un gran protagonisme, ja que és la seva
activitat principal.

Les empreses comercials adquireixen béns als productors o a altres
empreses, per tal de destinar-los a la venda i obtenir-ne un benefici econòmic.

Aquest tipus d’empreses són fonamentals per a l’economia d’un país, ja que
acosten la producció al mercat, és a dir, fan d’intermediàries entre les empreses
que produeixen i les persones consumidores.
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Els canals de venda també
s’anomenen canals de

distribució.

La distribució relaciona la producció amb el consum: fent arribar el
producte al consumidor final en el moment adequat i en el lloc adequat,
ajudant i estimulant el consumidor perquè l’adquireixi.

Quan parlem de distribució estem parlant de la necessitat de fer arribar correcta-
ment el producte al consumidor final però també de la manera com la persona o
empresa venedora ofereix el seu producte a les persones o empreses compradores.

Si us fixeu en les diferents maneres de vendre un producte -botiga tradicional,
hipermercats, màquines expenedores, Internet...- podeu observar que són variats
i que al llarg del temps han evolucionat i canviat, segons les necessitats i
possibilitats de la nostra societat.

1.3.1 Canals de venda

L’apropament dels productes i serveis a les persones i a les organitzacions és
l’objectiu de la distribució comercial.

Normalment, les empreses que produeixen béns de consum no venen directament
als usuaris finals, sinó que utilitzen els canals de venda per tal de fer arribar el seu
producte al mercat.

El canal de venda és el camí que recorre el producte des de la seva sortida
de fàbrica fins a la seva compra per part del consumidor.

Els canals de venda poden ser més llargs o més curts en funció del nombre
d’intermediaris, i el seu objectiu és fer arribar el producte al consumidor.

Aquests intermediaris són:

• Majoristes: la seva activitat consisteix a comprar els productes als fabri-
cants (o a altres majoristes) i vendre’ls als detallistes (o a altres majoristes),
però no als consumidors finals.

• Detallistes: compren productes als majoristes o als fabricants i els venen
als consumidors finals.

Les empreses majoristes realitzen el comerç a l’engròs i les detallistes el comerç
al detall o a la menuda.

Els intermediaris tenen un paper important perquè assumeixen funcions com el
transport, l’emmagatzematge, els serveis -reparació, instal·lació, manteniment,
etc.-, però també cal tenir present que el fet que hi hagi aquests intermediaris
provoca que el preu del producte vagi pujant al llarg del canal.

La figura 1.9 mostra les relacions entre els integrants dels canals de venda i les
seves funcions.
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Figura 1.9. Circuit de venda

L’elecció del canal de venda dependrà, bàsicament, de les característiques del
producte i de la política comercial triada per l’empresa.

1.3.2 Sistemes de comercialització

La distribució no només s’encarrega de portar físicament el producte al consumi-
dor final; també busca la millor manera que tindrà l’empresa venedora d’oferir el
seu producte o servei als compradors.

Els sistemes de comercialització són les diferents maneres que té l’empresa
venedora d’oferir el seu servei o producte als compradors, i es classifiquen en:

• Venda en establiment comercial, que pot ser tradicional, de lliure servei o
mixta.

• Venda sense establiment comercial, que pot ser automàtica, a distància (per
catàleg, per internet, per TV, etc.) o a domicili.

Venda en establiment comercial

En la venda en establiment comercial el comprador ha de desplaçar-se fins a
l’establiment. Podem distingir-ne tres tipus diferents:

• En la venda tradicional, les vendes es fan amb l’assistència del venedor
que intenta influir en la decisió del comprador, ensenyant els productes,
convencent-lo amb el diàleg i, habitualment, hi ha una separació física entre
ells (mostrador) i l’espai de venda és de dimensions reduïdes. Aquests
establiments poden trobar-se aïlladament o bé agrupats dins d’un mercat,
centre comercial, etc. Els exemples són diversos: mercat, botigues petites
de barri, establiments en un centre comercial, etc.

• En la venda de lliure servei, tal com suggereix el nom, el comprador
escull els articles que més li interessen. La principal característica d’aquest
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sistema de venda és la relació directa entre el producte i el client o
comprador -sense l’assistència del venedor-. Per això, també té importància
la col·locació del producte, la forma dels envasos, etc. Els clients disposaran
d’un carret o cistell on portar els productes fins a la caixa. Aquests
establiments solen ser grans espais i poden tenir altres serveis com ara
aparcaments, restaurants, cinemes... Alguns exemples són: autoserveis,
supermercats, hipermercats, grans establiments especialitzats en una cate-
goria de productes, etc.

• En la venda mixta, es comparteixen les característiques de les dues
anteriors: s’hi poden trobar venedors que poden assessorar-nos i orientar-
nos, però també podem comprar lliurement, tocar els productes i portar-los
directament a caixa. Un exemple d’aquesta modalitat de venda seria els
grans magatzems.

Venda sense establiment comercial

Quan parlem de la venda sense establiment comercial ens referim, en primer
lloc, a la venda ambulant, amb unes característiques similars a les de la venda
tradicional. En segon lloc, també a una sèrie de vendes que es realitzen en llocs
diferents dels establiments que té l’empresa venedora (vendes per catàlegs, per
telèfon, per televisió, per internet...) on no existeix una relació presencial entre els
venedors i els compradors en el moment de fer la compra.

El principal avantatge d’aquest tipus de venda és que el comprador pot comprar
còmodament des del seu domicili, sense haver de desplaçar-se a un establiment
comercial, i així estalvia temps i molèsties.

Els sistemes més habituals de venda fora de l’establiment comercial són:

• Venda automàtica. Consisteix en la venda mitjançant una màquina que
subministra els productes prèviament pagats. Per exemple, màquines
expenedores de cafè, tabac, begudes, etc.

• Venda per correspondència. El venedor realitza la distribució del producte
mitjançant el correu o lliurament a domicili. Prèviament ha de donar a
conèixer les característiques dels productes oferts en catàlegs, fulletons,
anuncis...

• Venda per Internet. La clientela pot conèixer, a través d’Internet, sense
sortir del seu domicili, un gran assortiment de productes. A més, pot fer la
compra i carregar l’import en un compte bancari.

• Venda per televisió. El funcionament és similar a la venda per correspon-
dència, però en aquest tipus de venda el catàleg s’ofereix per televisió.

• Venda per telèfon. Els productes s’ofereixen al comprador potencial
mitjançant el telèfon. El principal avantatge és que existeix una relació
directa entre el venedor i el comprador; per tant, es pot influir en l’elecció
del client, a més d’investigar els seus hàbits, afeccions, preferències, etc.
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• Venda a domicili. La venda s’efectua en el domicili dels consumidors o
en el domicili de les empreses compradores; per tant, existeix una relació
personal entre el venedor i el comprador. Podem diferenciar diferents
modalitat de venda a domicili com per exemple, la venda en reunions o
la presentació en llocs de treball.

1.3.3 La intermediació comercial: els venedors

Les característiques dels venedors varien en funció de la tasca que han de
desenvolupar. No és el mateix un venedor que ha d’atendre una botiga que una
persona que recull comandes. Tampoc no té res a veure amb els anteriors un
venedor que ha d’aconseguir obrir mercat en una zona determinada.

Podem classificar els venedors en funció de la tasca que desenvolupen, del grau
de vinculació que tenen amb l’empresa i de l’amplitud del territori en què operen.

Les diferents classificacions dels venedors no són totes incompatibles entre si.
És més, hi podem trobar venedors que desenvolupen diverses funcions. Per
exemple, no és estrany trobar un venedor que, paral·lelament, capta nous clients,
recull comandes i, en moltes ocasions, si el volum d’aquesta ho permet, lliura la
mercaderia.

La grandària d’una empresa és inversament proporcional a les funcions que ha de
fer un dels seus venedors, ja que acostumen a estar estructurades de manera que
hi ha una persona per a cada funció de venedor.

Els venedors es poden classificar en funció de:

• la tasca que desenvolupen dins de l’empresa

• el grau de vinculació a l’empresa

• l’amplitud del territori en què operen

Venedors segons les tasques

Tenint en compte la tasca que desenvolupen dins de l’empresa, podem classificar
els venedors de la següent manera:

• Captadors. La funció principal d’aquest tipus de venedors és captar clients
nous i es tracta d’un tipus de venda molt dura. Col·loquialment els coneixem
com a “venedors a porta freda”. Un exemple és el venedor a domicili.

• Promotors de vendes. La seva principal funció és, com el seu nom indica,
promocionar les vendes d’una organització, millorant la comunicació entre
l’empresa i els seus clients.
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• Tècnics en vendes. Combinen la venda amb un assessorament tècnic per
a una millor optimització del producte. Avui dia, amb productes d’alta
tecnologia, és necessària la participació d’un venedor molt qualificat. És
per això que, en demandes de treball, hi trobem la denominació “enginyer
de vendes”, quan se sol·licita un perfil de persona per vendre productes
sofisticats. Dins aquesta categoria s’inclouen els visitadors mèdics, que són
els encarregats de presentar els productes als facultatius. La seva tasca no
solament és la de mostrar el producte, sinó que, a més, han de proporcionar
una informació tècnica.

• Receptors de comandes. Aquest tipus de venedors són els que s’encarre-
guen de rebre comandes i fer que als clients mai no els falti el producte.
Aquesta tasca es pot dur a terme dins de l’empresa mitjançant trucades
telefòniques, o fora de l’empresa, fent visites als clients.

• Repartidors. La seva funció és la de lliurar el producte. Poques vegades
efectuen alguna venda, però poden solucionar problemes puntuals.

Venedors segons el grau de vinculació a l’empresa

Tenint en compte el grau de vinculació a l’empresa, podem classificar els venedors
de la següent manera:

• Venedors de plantilla. Són treballadors de l’empresa que tenen una relació
jurídica estable amb aquesta. És el tipus de venedor amb un contracte
laboral, donat d’alta a la Seguretat Social en règim general.

• Agents comercials. Són venedors independents de l’empresa, però que
normalment actuen per compte de l’empresa. Acostumen a treballar per
a diverses empreses.

• Representants mercantils. Són venedors encarregats de concertar opera-
cions de compravenda per compte de l’empresa, amb la qual estan units per
una relació juridicomercantil de representació. Això vol dir que el venedor
ha d’estar donat d’alta en el règim d’Autònoms, i que factura directament a
l’empresa, segons el que es pacta en el contracte mercantil.

• Comissionistes. Són venedors d’una o més empreses que s’encarreguen
de concertar operacions de compravenda i que únicament estan vinculats a
cada empresa per un contracte de comissió, és a dir, no hi ha cap relació
laboral.

• Corredors o brokers. Són intermediaris que posen en contacte compradors
i venedors, buscant la millor opció per a cadascú -la millor opció per a un
client concret-. Per exemple, els corredors d’assegurances busquen la millor
opció de companyia i assegurança per a un client determinat. Cobren un
corretatge al client i no depenen de cap empresa concreta.
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Venedors segons l’amplitud del territori on operen

Tenint en compte l’amplitud del territori en què operen, podem classificar els
venedors de la següent manera:

• Viatjants. Són venedors que representen l’empresa en un ampli territori
sense oficines permanents dins d’aquest. Acostumen a passar molt temps
fora de casa, la qual cosa és econòmicament compensada per l’empresa.

• Representants de zona. Són venedors als quals se’ls assigna una zona
determinada de venda, fora de la qual no poden operar.

• Corredors de plaça. Són els que duen a terme les seves funcions dins d’una
ciutat.

1.4 Mitjans de transport. Protecció física de les mercaderies per al
transport

El transport de mercaderies és fonamental en l’activitat comercial de les empreses,
perquè apropa els productes als clients -ja siguin intermediaris o consumidors
finals-, els quals possiblement d’una altra manera no en tindrien accés.

És per això que les empreses dediquen una atenció especial a aquest element,
buscant la millor opció de transport que suposi que els productes arribin en la
quantitat, en el moment, en les condicions i al lloc que desitja el client.

1.4.1 Classificació del transport

El transport es pot classificar en funció de diversos criteris:

• Segons la naturalesa del transport

• Segons la modalitat de càrrega

• Segons l’àmbit i el tipus de servei

Segons la naturalesa del transport

• Transport públic. És el que porten a terme les empreses transportistes per
compte d’altri a canvi d’una contraprestació.

• Transport privat. És el que es realitza per compte propi. El transport
privat pot ser particular, quan cobreix les necessitats del propietari, o
complementari, quan el fan les empreses que no tenen com a activitat
principal el transport.
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Segons la modalitat de càrrega

• Transport de càrrega completa. És el transport que, des de la recepció
de la càrrega fins al lliurament en la destinació, no necessita cap operació
complementària. La mercaderia és d’un sol remitent, va a un sol destinatari
i ocupa la capacitat total de la unitat de transport.

• Transport de càrrega fraccionada. És el transport que requereix activitats
prèvies o complementàries inherents al caràcter fragmentari de la merca-
deria, com ara la recollida, manipulació, emmagatzematge, classificació,
agrupatge, embalatge o distribució. La mercaderia pertany a diversos
remitents i va adreçada a diferents destinataris.

Segons l’àmbit i el tipus de servei

• Transport de llarga distància. És el transport de grans quantitats en trams
llargs, per exemple, en els aprovisionaments a les delegacions o en les
trameses internacionals.

• Transport de paqueteria. És el transport de càrrega fraccionada en trams
més o menys llargs, per exemple, en les trameses a diversos clients.

• Transport de repartiment o capil·lar. És el transport que es caracteritza
per cobrir de manera fixa diversos punts de lliurament.

1.4.2 Mitjans de transport

Els mitjans de transport són:

• Transport per carretera

• Transport per ferrocarril

• Transport marítim

• Transport aeri

• Transport multimodal

Transport per carretera

El transport per carretera és el mode de transport més utilitzat en el tràfic
interior de mercaderies.

El servei porta a porta que pot oferir la carretera és difícilment millorable utilitzant
únicament un mode de transport. Això fa que el transport per carretera sigui el
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mode més utilitzat tant a Espanya com a Europa. A més, cal tenir en compte
que la carretera complementa la resta de modes. En els transports per ferrocarril,
marítims o aeris, gairebé sempre s’utilitza la carretera per cobrir l’últim tram del
recorregut.

A part de la possibilitat del servei porta a porta, és un mode que ofereix una
gran rapidesa i flexibilitat, permet organitzar un transport en qualsevol moment, i
disposa d’una gran diversitat de vehicles que el fan apte per a gairebé qualsevol
tipus de mercaderia.

Els principals inconvenients i limitacions que presenta el transport per carretera
són:

• Les possibles congestions de trànsit.

• Els elevats índexs de sinistralitat.

• El grau de contaminació que provoca -tant atmosfèrica com acústica.

• L’impacte de les infraestructures -autopistes, carreteres, autovies...- en el
medi ambient.

Els efectes negatius que provoca en el medi ambient han fet que les legislacions
que regulen aquest transport s’hagin endurit progressivament, cosa que es tradueix
en un increment dels costos que les empreses usuàries han de considerar.

Es tracta de mesures com ara limitacions de velocitat, limitacions relatives als
pesos i dimensions dels vehicles, limitació de les hores de conducció, restricció
de pas per zones densament poblades, control d’emissions de CO2 i control de
sorolls, impostos ecològics o ecotaxes per compensar la contaminació acústica i
atmosfèrica, impostos sobre infraestructures per compensar el deteriorament de
carreteres, ponts, etc.

En el cas del transport per carretera algunes empreses disposen de flota pròpia amb
la qual cobreixen totalment o parcialment les seves necessitats de transport i poder
prescindir de contractar el servei de transport amb altres empreses especialitzades.

En aquests casos, per tal de determinar el preu del transport, l’empresa ha de
valorar els costos que li ocasiona el manteniment d’aquesta flota.

Els vehicles més utilitzats en el transport de mercaderies per carretera són els
següents:

• Furgonetes. La cabina està integrada en la carrosseria i disposa d’un
màxim de nou places.

• Camions rígids. La cabina del conductor i el compartiment per a la càrrega
van muntats sobre el mateix xassís rígid.

• Camions articulats o tràilers. Estan compostos per un tractor i un
semiremolc. Són els més utilitzats en el transport de llarga distància.

Mitjans propis

Forma de tramesa de
mercaderies en la qual l’empresa
utilitza els seus vehicles propis.
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• Trens de carretera. Estan compostos per un camió de xassís rígid i un
remolc, units per una barra.

Un dels grans avantatges de la carretera és que permet transportar gairebé qualse-
vol tipus de càrrega, ja que hi ha una gran varietat de vehicles adaptats a diferents
tipus de mercaderies (líquids, gasos, sòlids a granel, mercaderies voluminoses,
mercaderies amb temperatures especials) gràcies als contenidors per a aquestes
mercaderies (cisternes, sitges, contenidors isoterms, góndoles).

El transport per ferrocarril

El ferrocarril és un mitjà relativament econòmic i fiable, que facilita el control de
la mercaderia i ofereix una gran seguretat.

El ferrocarril és un mitjà idoni per transportar, a llarga distància, grans
càrregues de matèries primeres i de productes acabats de poc valor.

Tot i que els seus avantatges superen amb escreix els inconvenients, el ferrocarril
és el mitjà de transport que cada cop es fa servir menys.

Aquesta situació s’ha d’atribuir, en part, als inconvenients propis del mode i a la
diferent amplada de via respecte a Europa, però sobretot a la falta d’inversions
i d’infraestructures, que fan que en aquests moments el transport per ferrocarril,
al nostre país i a Europa en general, presenti un gran nombre de limitacions i
inconvenients.

Els seus principals avantatges són la gran capacitat de càrrega, el costos inferiors
als de la carretera, la baixa sinistralitat i el fet que es tracta d’un mode respectuós
amb el medi ambient.

Es tracta, doncs, d’un mode relativament econòmic i fiable, que facilita el control
de la mercaderia i ofereix una gran seguretat. Aquesta última característica el
converteix en un mitjà idoni per al transport de mercaderies perilloses.

El transport marítim

El transport marítim és el mode de transport més antic dels que hi ha en l’actualitat.

La gran capacitat de càrrega d’aquest mode, la possibilitat de fer grans trajectes
a preus competitius i la seva adaptació a diferents tipus de càrregues expliquen
aquest fet.

El transport marítim és el mitjà que, per la seva capacitat, mou un volum
més gran de mercaderies en el tràfic internacional.

Sovint, és l’únic mode factible en transports a llargues distàncies, i és el mode ideal
per al transport de productes de baix preu, amb poc valor afegit, com ara matèries
primeres, o per al transport de productes molt voluminosos o molt pesats.
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En les últimes dècades, el comerç marítim ha experimentat grans canvis i el seu
volum s’ha duplicat.

El transport aeri

El transport aeri és el mode de transport més ràpid i segur. El seu elevat
preu fa que només sigui adequat per a mercaderies amb cert valor afegit.

El transport aeri ha estat l’últim mode a incorporar-se al transport de mercaderies,
ja que el desenvolupament de l’aviació comercial es va produir als anys seixanta i
setanta.

Aquest mode ha experimentat un creixement espectacular i encara té un gran
potencial de creixement.

Està regulat a escala internacional per la IATA (International Air Transport
Association), que és una associació empresarial internacional.

Els principals avantatges del transport aeri són la velocitat i la seguretat.

Quant als inconvenients, cal destacar els elevats costos i les restriccions pel que
fa a la capacitat i tipus de càrrega, que el fan inviable per a determinats tipus de
mercaderia.

Les mercaderies per les quals el factor temps és de gran importància, com ara els
diaris i les revistes, o les que són peribles a molt curt termini, no es podrien oferir
en molts mercats sense el transport aeri.

A més, la velocitat redueix el risc de manera tan substancial que la mercaderia de
gran valor, com ara les joies, els productes farmacèutics o les obres d’art, viatgen
normalment en avió.

Aquest mode també pot resultar competitiu per a mercaderies que no siguin ni
urgents ni peribles ni de gran valor, sempre que tinguin un cert valor afegit.
Tot i que les tarifes aèries són molt més elevades que les tarifes marítimes, les
expedicions aèries poden reduir sensiblement determinats costos com ara els de
magatzems, els financers o els derivats de les assegurances.

El transport multimodal

El transport multimodal és el que es realitza utilitzant diferents mitjans de
transport sense que hi hagi ruptura de càrrega.

El transport multimodal sorgeix com a conseqüència de la utilització de conte-
nidors -que permeten el trasllat de les mercaderies d’un mitjà a un altre sense
necessitat de manipular-les- i de la construcció de plataformes logístiques amb
accés a diferents modes de transport, com ara terminals portuàries, ports secs,
etc., que permeten realitzar els transbordaments.
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El transport multimodal permet disminuir els costos i el temps del transport, ja
que en cada tram s’utilitza el sistema de transport més adequat.

Cada vegada es fa servir més perquè ofereix una alternativa a l’ús exclusiu de la
carretera.

Els principals inconvenients són la deficiència d’infraestructures, que pot dificultar
els transbordaments, i els possibles problemes de coordinació derivats de la
intervenció de diversos operadors.

Les combinacions de mitjans més utilitzades són:

• Camió-ferrocarril. Es tracta de carregar els camions, vehicles articulats,
tractors, remolcs, semiremolcs, etc. sobre plataformes del ferrocarril.

• Vaixell - ferrocarril. En aquesta modalitat el més habitual és la utilització
de contenidors per a l’intercanvi, si bé existeixen alguns vaixells ferris que
permeten l’entrada del ferrocarril al seu interior.

• Vaixell - camió. Aquesta modalitat dóna origen a dues possibles combina-
cions: trasllat de contenidors des del vaixell al camió o càrrega del vehicle
a l’interior del vaixell.

1.4.3 La protecció física de la mercaderia per al transport

Els envasos i embalatges són elements importants, relacionats directament amb el
producte comercialitzat, perquè:

• Permeten la protecció del producte que contenen.

• Diferencien el producte, donant-li una imatge més o menys atractiva.

• Faciliten la seva manipulació, emmagatzematge i transport.

• Poden contribuir a la protecció del medi ambient, si s’utilitzen materials
respectuosos amb la natura.

L’envàs és l’objecte que conté, protegeix i presenta una mercaderia per a la seva
comercialització en la venda al detall.

L’embalatge és el conjunt de tots els materials, procediments i mètodes que
serveixen per condicionar, presentar, manipular, emmagatzemar, conservar i
transportar una mercaderia. Conté el producte de manera temporal i pot agrupar
unitats de producte.
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La protecció física de la mercaderia durant el transport és indispensable perquè
es pugui lliurar sense cap deteriorament. D’acord amb les recomanacions de
l’AECOC, qualsevol embalatge ha de complir les condicions següents:

• Ha de protegir els productes i envasos de consum i mantenir-los junts.

• Ha de portar impresa, en la superfície, tota la informació que determini la
legislació vigent.

• Ha d’estar correctament identificat amb els codis EAN corresponents.

• Ha de procurar una obertura i un etiquetatge fàcils, una manipulació eficient
i ha de permetre l’exposició als punts de venda, si és el cas.

• Ha de reduir al màxim els espais buits en el seu interior i s’ha d’adaptar a
les dimensions estàndard del palet (1.200 mm x 800 mm).

• Ha de resistir l’apilament i s’ha de mantenir estable un cop paletitzat.

• Ha de deixar els mínims residus possibles.

Perquè l’embalatge d’expedició protegeixi la mercaderia durant el seu transport,
a l’hora d’elegir-lo, caldrà tenir en compte:

• La naturalesa de la mercaderia. L’embalatge haurà de protegir la merca-
deria per prevenir oxidacions, vessaments, trencaments, influències d’olors,
etc.

• El trajecte. Cal considerar les temperatures que haurà de suportar la
mercaderia durant el seu transport i la durada del trajecte.

• Els mitjans de transport. Depenent del mitjà de transport utilitzat, la
mercaderia estarà sotmesa a diferents riscos. Els més freqüents són els
següents:

– Carretera: acceleracions, desacceleracions, frenades, xocs, vibraci-
ons i impactes produïts en les operacions per enganxar la caixa en els
tràilers.

– Ferrocarril: acceleracions, desacceleracions, frenades, impactes pro-
duïts en la formació de trens, vibracions i descarrilaments.

– Marítim: moviment del vaixell durant la navegació, temperatures
extremes, impacte de les onades, naufragis i varades.

– Aeri: acceleracions, desacceleracions, inclinacions en aterrar i en
enlairar-se, canvis de pressió i de temperatura, turbulències i bosses
d’aire.

• Les manipulacions. Cal considerar les operacions de càrrega i descàrrega,
i l’estiba, en el mitjà de transport.

Amb relació a la informació que ha de figurar a la superfície de l’embalatge, a part
dels codis EAN corresponents, en el cas de mercaderies perilloses o que necessiten

Codi EAN

És un sistema de codis de barres
per facilitar la identificació dels
productes així com el control,
transport i emmagatzematge. El
codi EAN més habitual és el de
13 dígits o EAN 13.

Estiba

Tècnica per a la col·locació de la
càrrega a bord d’un vaixell.
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un tractament especial s’incorporen símbols reconeguts internacionalment per
les normes ISO (International Standard Organization) que identifiquen els riscos
(figura 1.10) o que donen indicacions per a la manipulació (figura 1.11).

Figura 1.10. Etiquetes d’identificació de riscos

Figura 1.11. Etiquetes de manipulació
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1.5 Cerca i selecció de proveïdors

Una de les tasques més importants dintre del procés de gestió de la compravenda
és buscar aquells proveïdors que s’adaptin millor a les necessitats de l’empresa.
Generalment el departament encarregat de dur a terme aquesta funció és el depar-
tament de compres, que habitualment forma part del departament comercial.

És molt important que dintre del departament de compres estiguin clarament
definits els criteris d’avaluació dels proveïdors que permetin realitzar les compres.

En la majoria de casos el procés de recerca i selecció de proveïdors acostuma a ser
molt laboriós, ja que en el mercat hi ha una gran varietat de productes i serveis amb
característiques molt similars, així com una gran varietat de proveïdors que oferei-
xen aquests productes i serveis. Per aquest motiu, és important que, prèviament
a l’inici del procés de recerca de proveïdors, l’empresa tingui clarament definits
quins són els productes que cal adquirir, de quina qualitat, en quina quantitat...
per tal que la selecció es dugui a terme comparant productes de característiques
similars. S’ha de tenir en compte que el procés de recerca i selecció de proveïdors
té un cost econòmic per a l’empresa que cal minimitzar.

El procés de selecció de proveïdors comença una vegada l’empresa ha realitzat una
anàlisi i una avaluació de quins productes vol adquirir, quina qualitat demana,
quina quantitat necessita i amb quina freqüència de compra.

Davant d’aquesta situació podem trobar diferents punts de partida:

• L’empresa comença la seva activitat i ha de buscar tota classe de proveïdors.

• L’empresa ja disposa de proveïdors però no està satisfeta amb els serveis
que li ofereixen.

• L’empresa ja disposa de proveïdors però vol ampliar la seva cartera per tal
de realitzar comparacions i millorar la seva gestió comercial.

Podem definir les etapes següents a l’hora de buscar proveïdors:

• Recerca d’informació. Es pot trobar informació de possibles proveïdors
en diferents llocs, com la premsa, la ràdio i la televisió, les publicacions
especialitzades, les fires, a internet, etc.

• Sol·licitud d’informació. Una vegada tenim un llistat de proveïdors poten-
cials, cal establir un contacte directe per tal de sol·licitar-los informació del
producte o servei que ofereixen.

• Avaluació dels proveïdors. Una vegada obtinguda la informació hem
de realitzar un quadre comparatiu en què, de manera ràpida, puguem
diferenciar les ofertes de tots els proveïdors.

El proveïdor

És l’empresa o persona que
subministra béns o serveis a un
altre.
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Periòdicament se celebren...

... fires i exposicions comercials
relacionades amb els diferents

sectors: Saló de l’automòbil,
Expohogar, Construmat, etc. En

aquestes fires i exposicions es
mostren les novetats dels

respectius sectors i es tracta
d’una bona oportunitat d’establir

noves relacions comercials i fer
contactes amb nous clients i

proveïdors.

• Selecció dels proveïdors. Un cop recollida tota aquesta informació es du
a terme la selecció del proveïdor, en funció d’una sèrie de criteris molt
concrets.

En la figura 1.12 podeu veure gràficament les diferents fases del procés de recerca i
selecció de proveïdors. Evidentment, depenent de quina sigui la situació de partida
el procés de recerca i selecció de proveïdors pot variar, per donar més importància
a una fase o una altra.

Figura 1.12. Procés de recerca i selecció de proveïdors

El primer pas dintre del procés de recerca i selecció de proveïdors és
dur a terme un estudi de mercat per valorar les diferents condicions que
ofereixen els proveïdors possibles. Un cop preseleccionats els proveïdors,
se’ls sol·licitarà la informació que es consideri oportuna. Una vegada rebuda
aquesta informació, es valoraran les diferents ofertes segons els criteris
definits per l’empresa; posteriorment se seleccionaran aquells proveïdors
que millor s’ajustin als requeriments de l’empresa.

1.5.1 Recerca d’informació

Per dur a terme una bona recerca de proveïdors cal efectuar un estudi de mercat en
el qual tindrem com a objectiu la major quantitat d’informació, per tal de localitzar
i preseleccionar els proveïdors potencials.

A l’hora de buscar informació sobre els possibles proveïdors, l’empresa compta
amb moltes possibilitats; de totes maneres, pel fet de tractar-se de les més
freqüents, podem destacar les següents:

• Publicacions especialitzades en el sector de l’empresa.

• Fires i exposicions comercials especialitzades en el sector de l’empresa.

• Pàgines grogues.

• Internet.

• Associacions empresarials, cambres de comerç i bases de dades d’organis-
mes públics i privats.

• Publicacions i informes de bancs i caixes.

• Premsa, ràdio i televisió.
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• Empreses especialitzades en la gestió de bases de dades.

Depenent del sector de l’empresa, de la seva mida, del seu poder negociador, etc.,
l’empresa triarà aquella o aquelles fonts d’informació que millor s’adaptin a les
seves necessitats.

1.5.2 Sol·licitud d’informació

Després de realitzar el procés de recerca d’informació, l’empresa confeccionarà
una base de dades amb tots aquells possibles proveïdors que consideri que poden
satisfer les seves necessitats. El següent pas, llavors, és posar-se en contacte amb
aquestes empreses per sol·licitar informació.

Mitjançant la sol·licitud d’informació s’inicia la comunicació amb els proveïdors.
Aquesta sol·licitud, bàsicament, es pot dur a terme de tres maneres diferents:

• Petició telefònica sense deixar constància escrita.

• Petició per escrit, mitjançant carta comercial, fax o correu electrònic.

• Visita personal al proveïdor.

L’empresa que demana informació necessita conèixer condicions sobre diferents
aspectes, entre els quals podem destacar les següents:

• Condicions de qualitat:

– Qualitat dels productes

– Característiques tècniques

– Garantia

– Servei postvenda i assistència tècnica

• Condicions econòmiques:

– Descomptes

– Ràpels

– Formes de pagament

– Recàrrecs per ajornament de pagament

• Altres condicions:

– Període de validesa de l’oferta

– Despeses de transport, envasos, embalatges, assegurança

– Termini de lliurament

– Devolucions
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Els possibles proveïdors respondran a la sol·licitud d’informació utilitzant alguna
de les següents vies:

• Carta comercial, fax o correu electrònic

• Enviament de catàlegs i mostres

• Enviament de pressupostos

• Telefònicament

• Visita del representant comercial

• Invitació perquè la nostra empresa visiti el possible proveïdor

1.5.3 Avaluació de les ofertes dels proveïdors

Un cop rebuda la informació dels possibles proveïdors, l’empresa ha de realitzar
un estudi de les diferents ofertes i fer una anàlisi comparativa per veure quin o
quins proveïdors s’ajusten millor als requeriments inicials de l’empresa.

Per tal de facilitar aquesta tasca d’avaluació, normalment les empreses elaboren
dos documents:

• Fitxa individual per a cada proveïdor, on queden reflectides les condici-
ons comercials i les característiques de cada proveïdor. En la figura 1.13
podeu veure un possible model de fitxa de proveïdors.

Figura 1.13. Fitxa de proveïdors
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• Quadre comparatiu, on queden reflectides les condicions comercials de
tots els proveïdors, per tal de poder realitzar l’estudi comparatiu. En
la figura 1.14 podeu veure un possible model de quadre comparatiu de
proveïdors.

Figura 1.14. Model d’un quadre comparatiu de proveïdors

1.5.4 Selecció de proveïdors

Després de realitzar l’estudi comparatiu de les diferents ofertes rebudes dels
proveïdors, l’empresa haurà de seleccionar aquell o aquells proveïdors que millor
s’ajusten a les seves necessitats.

L’empresa notificarà als seleccionats la seva decisió i els motius que han motivat
aquesta decisió. També ha de posar-se en contacte amb aquells proveïdors no
seleccionats per tal de comunicar-los les causes, ja que això pot originar una
contraoferta per part d’aquests proveïdors.

Sovint...

... les empreses, abans de triar un
proveïdor, demanen informes
sobre la solvència, la garantia, la
trajectòria comercial, etc., del
possible proveïdor a altres
empreses, a bancs o caixes o a
empreses especialitzades en
l’elaboració d’informes. Aquesta
informació se sol·licita per carta,
telefònicament o per correu
electrònic.
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En el moment de
seleccionar proveïdors...

...les empreses no utilitzen un
únic criteri, sinó que,

normalment, combinen més d’un
criteri a la vegada.

És convenient que l’empresa disposi de més d’un proveïdor per a cada article,
ja que d’aquesta manera s’eviten problemes en cas de falta de subministrament.
L’inconvenient d’aquesta opció és que en repartir les comandes entre diversos
proveïdors, els descomptes per volum poden ser menors.

1.5.5 Criteris de selecció de proveïdors

A l’hora de seleccionar els proveïdors hi ha empreses que donen més importància
al preu final de l’article, unes altres donen més importància a la qualitat del
producte, unes altres al termini de lliurament..., és a dir, existeixen diferents
criteris de selecció que poden variar segons que l’empresa consideri un factor
més important o un altre.

Però, abans de parlar dels criteris de selecció, cal destacar que una de les màximes
empresarials més importants és que mai no s’ha de dependre d’un únic proveïdor.

És aconsellable que les empreses reparteixin les comandes entre diferents
proveïdors, de manera que es garanteixi que, en el cas que algun falli,
l’empresa no quedi desproveïda.

El fet de diversificar les comandes, però, té l’inconvenient que els volums de
compra per proveïdor són menors, i per tant, els descomptes que ens faran també
seran més petits.

Podem agrupar els criteris de selecció de proveïdors en tres grans apartats:

• Criteris econòmics

• Criteris qualitatius

• Altres criteris

Criteris econòmics

Les empreses que utilitzen aquest tipus de criteri atorguen més importància al
factor econòmic que a la qualitat del producte en ell mateix. El preu dels articles,
els descomptes, les despeses de transport, els embalatges, l’assegurança, els ràpels
són les variables que tindrà en compte l’empresa a l’hora de triar el proveïdor.
Normalment, doncs, s’acaba triant el proveïdor amb el preu final més baix.

Si l’empresa prioritza el criteri econòmic a l’hora de seleccionar els
proveïdors, triarà aquell o aquells proveïdors que ofereixin un preu final més
baix.
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Quan dos productes tinguin un mateix preu final s’acostuma a triar aquell
que tingui una major qualitat o ofereixi més o millors serveis.

Criteris qualitatius

L’empresa, a l’hora de seleccionar els proveïdors dóna una gran importància a la
qualitat de l’article: especificacions tècniques, materials amb què està elaborat,
període de garantia, servei postvenda... Es fa un estudi acurat de les característi-
ques dels diferents productes i, si és necessari, s’hi fan assaigs. Utilitzen aquest
criteri les empreses en les quals prima la qualitat del producte per sobre del preu.

No hem de pensar que el fet d’utilitzar criteris de qualitat vulgui dir que necessà-
riament vulguem tenir productes amb les millors característiques, sinó productes
amb la qualitat que el client necessita i valora.

Si l’empresa prioritza el criteri qualitatiu a l’hora de seleccionar els
proveïdors triarà aquell o aquells proveïdors que ofereixin una millor qualitat
global del producte.

Quan dos productes tinguin una mateixa qualitat, s’acostuma a triar
aquell que tingui un menor preu final.

Altres criteris

L’empresa, a l’hora de seleccionar els proveïdors dóna una gran importància a
algun aspecte diferent del preu o la qualitat del producte, com pot ser el termini
de lliurament, possibilitat de devolucions, prestigi de la marca...

Si l’empresa prioritza un criteri diferent a l’econòmic o qualitatiu a
l’hora de seleccionar els proveïdors triarà aquell o aquells proveïdors que
millor s’ajustin al factor que l’empresa consideri prioritari.

1.5.6 Exemple d’aplicació: recerca i selecció de proveïdors

L’empresa Comercial Lluna, SL inicia la seva activitat i ha d’adquirir 3.500 unitats
del producte A (Referència sinA-03-12). Després de dur a terme un procés
de recerca d’informació utilitzant diferents mitjans (Internet, pàgines grogues i
associacions empresarials) i de sol·licitar informació a diferents proveïdors, rep
les ofertes següents:

Descompte comercial

És una minoració del preu de
venda d’un producte.
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Proveïdor A

• Empresa: Distribuïdora Manresana, SA

• NIF: A08444444

• Domicili: c. Urgell, 180

• Localitat: Barcelona

• Província: Barcelona

• CP: 08015

• Telèfon: 934222221

• Fax: 934222221

• Adreça electrònica: dman@dm.cat

• Preu unitari: 3,10 AC/u.

• Descompte comercial: 3%

• Transport: 601,01 AC a càrrec del comprador

• Forma de pagament: al comptat

• Termini de lliurament: 3 dies

Proveïdor B

• Empresa: Singular, SL

• NIF: B08333333

• Domicili: c. Ample, 45

• Localitat: Badalona

• Província: Barcelona

• CP: 08911

• Telèfon: 935555555

• Fax: 935555555

• Adreça electrònica: singular@sing.cat

• Preu unitari: 3,50 AC/u.

• Descompte comercial: 8%

• Transport: a càrrec del venedor

• Forma de pagament: a 30 dies sense recàrrec
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• Termini de lliurament: 5 dies

Amb aquestes dades es demana:

1. Confeccionar la fitxa individual per a cada proveïdor, on quedin reflectides
les condicions comercials i les característiques de cada proveïdor.

2. Confeccionar un quadre comparatiu, on quedin reflectides les condicions
comercials de tots els proveïdors.

3. Seleccionar el proveïdor que millor s’ajusti a les necessitats de l’empresa,
tenint en compte que per realitzar la selecció l’empresa fa servir únicament
criteris econòmics.

Proposta de solució

En la figura 1.15 i figura 1.16 podeu veure la fitxa individual per a cada proveïdor.

Figura 1.15. Fitxa proveïdor A
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Figura 1.16. Fitxa proveïdor B

En la figura 1.17 podeu veure el quadre comparatiu.
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Figura 1.17. Exemple de quadre compartiu de proveïdors

Com que l’empresa a l’hora de triar proveïdor, utilitza un criteri estrictament
econòmic, triarà el proveïdor que li ofereix el producte a un preu total menor,
independentment d’altres consideracions com termini de lliurament, forma
de pagament, etc.

L’empresa Comercial Alba, SL seleccionarà el proveïdor Distribuïdora Manresa-
na, SA, ja que de les tres ofertes que ha rebut, aquesta és la que té un cost econòmic
inferior.
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2. Conceptes bàsics de l’activitat de compravenda i càlculs
comercials

El preu del producte és un element fonamental que permet a l’empresa, en la
comercialització dels seus béns o serveis, diferenciar-lo de la resta de productes
semblants que hi ha al mercat, però també li permet obtenir els ingressos
necessaris per continuar l’activitat. Per això aquests ingressos han d’aportar a
l’empresa un benefici suficient per compensar totes les despeses generades per
l’activitat i fer front a les inversions necessàries.

L’empresa fixarà el preu de cada producte (preu de venda) tenint en compte els
seus costos -allò que costa produir-lo o comprar-lo-, el tipus de demanda d’aquest
producte i els preus dels competidors -competència-.

Però el preu final que pagarà el client (preu de compra) pot variar segons el cas
o la situació perquè tant els descomptes com els recàrrecs que es poden afegir
afecten i modifiquen el preu inicial:

• No oblidem que les ofertes, els descomptes per quantitat o el cobrament
d’algunes despeses són pràctiques habituals en les operacions comercials.

• Cal tenir en compte que també és important, tant per al comprador com per
al venedor, el mitjà amb el qual s’efectuarà el pagament -xec, rebut, pagaré,
lletra...- i el moment en què es realitzarà aquest pagament -al comptat, a
terminis- ja que pot comportar diferents tipus de costos al comprador o al
venedor.

És per això que, en l’àmbit de les operacions de compravenda, quan es parla del
preu no es poden obviar altres elements com són els descomptes, les despeses
comercials i el sistema de pagament.

2.1 Conceptes bàsics

Quan parlem de conceptes bàsics ens referim a aquells elements dels quals parti-
rem per tal d’arribar al desenvolupament dels càlculs comercials bàsics. Conèixer
la seva definició, aplicació, origen, motivació, etc. ens permetrà comprendre
l’actuació de l’empresa i aplicar-los correctament en la pràctica comercial.

Aquests conceptes bàsics són:

• El preu de venda.

• Despeses de venda.

Proveïdor

Persona o empresa que abasteix
altres empreses amb béns o
serveis (destinats a l’activitat o
negoci principal de l’empresa)
que seran transformades per ser
venudes posteriorment, o
directament es compren per a la
seva venda (sense ser prèviament
transformades).
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Client

Persona o empresa que compra a
altres empreses béns o serveis, ja

sigui com a consumidor final o
bé com a intermediari (per

transformar-lo i posteriorment
vendre’l, o bé per revendre’l

sense transformar-lo).

Preu de venda al públic
(PVP)

És el preu que pagarà el
comprador. Pot incloure o no

altres despeses però sempre les
haurà d’indicar. La normativa de

consum exigeix que en els
comerços detallistes els

productes exhibeixin el preu de
venda al públic i el preu per

unitat de mesura. Aquesta
normativa obliga a vendre el

producte al preu exposat i, en el
cas que hi hagi una reducció del

preu, s’ha d’exposar quin és el
preu normal i quin el reduït.

• Benefici.

• Marge comercial.

• Despeses de compra.

• Preus de compra.

2.1.1 El preu de venda

El preu és la quantitat de diners que lliura el comprador al venedor a canvi
d’una determinada quantitat d’un bé o servei. Per tant per al venedor és la font
d’ingressos i per al comprador el cost de satisfer una necessitat.

En sentit econòmic el preu és el mecanisme de regulació del mercat, que
es regeix per la llei de l’oferta i la demanda. Quan al mercat coincideixen
persones o empreses que ofereixen béns i serveis i altres persones o empreses
que els necessiten i estan disposades a donar una determinada quantitat de
diners a canvi d’aquests béns i serveis, és quan s’arriba a un equilibri en el
qual tant venedor com comprador estan d’acord amb el que es lliura i el que
es rep.

L’empresa, tant si fabrica el bé com si només el comercialitza, haurà de fixar
el preu del producte abans d’oferir-lo al consumidor. Per això quan l’empresa
venedora li assigna un preu a un producte o servei, el que ha de pretendre és que
arribi a ser atractiu per al comprador i rendible per al venedor.

L’empresa estudiarà en cada cas quina ha estat la inversió i els costos per
fabricar o comercialitzar el producte o servei, quins competidors té, com són
els consumidors que demanaran el producte o servei, com és la demanda del
producte o servei, quins objectius vol aconseguir l’empresa, etc.

El que està clar és que l’opció de l’empresa pot ser la d’oferir preus baixos per
tal de vendre en grans quantitats, o bé oferir productes amb preus elevats per
diferenciar el producte i augmentar el benefici obtingut però, en qualsevol cas, el
consumidor també hi té alguna cosa a dir.

Allò que primer coneix el consumidor d’un producte o servei és el seu preu -moltes
vegades sense haver-lo provat prèviament- i depenent de la imatge o de la marca
que té, del prestigi que pot proporcionar-li, de si és o no un producte o servei
conegut, acceptarà el preu que l’empresa hagi fixat.

Preu de venda és el preu d’un producte segons catàleg, fixat per l’empresa
que el posa a la venda i per això es considerarà el preu oficial.

El principal objectiu de l’empresa a l’hora de fixar preus és obtenir un benefici
que li permeti continuar l’activitat.
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Quan una empresa ha de fixar el preu d’un producte o servei ho fa tenint en compte
algun dels factors següents:

• El tipus de demanda del bé o servei: per a alguns productes el preu que
té defineix la quantitat que se’n vendrà però altres productes es venen igual
sigui quin sigui el seu preu.

• Els preus dels competidors: altres empreses que ofereixen el mateix bé o
servei poden influir a l’hora d’establir quin és el preu del producte.

• Per línies de productes: per facilitar la venda de productes semblants.

• El cost de fabricar-lo o comprar-lo: totes les despeses i inversions
necessàries per fabricar el producte o prestar el servei.

Preu de venda basat en la demanda

Els mètodes basats en la demanda o el mercat serveixen per adaptar el preu de
venda dels productes de l’empresa a la quantitat demanada, que depèn, en aquest
cas, del valor que li dóna el comprador i de les seves possibilitats econòmiques.

Això vol dir que un client no comprarà el bé o servei quan:

• no tingui prou diners per pagar-lo, i

• no estigui disposat a pagar-ne el preu que té, encara que tingui prou diners,
sigui un preu alt o baix (de vegades els compradors no estan disposats a
pagar poc). Senzillament es tracta que el preu sigui adequat, tenint en
compte el criteri del client.

Per això, quan l’empresa fixi el preu tenint en compte la demanda haurà de
considerar els factors següents:

• El que un client pot considerar un “preu just”.

• Que per a determinats productes de luxe els preus hauran de ser alts o molt
alts.

• Que per introduir un bé o un servei al mercat l’empresa podrà optar per:

– preus alts per donar un prestigi al producte que es vol donar a conèixer,
o

– preus baixos per introduir el producte més ràpidament.

• Els preus psicològics: són els preus que s’estableixen tenint en compte allò
que percep el client. Per exemple:

– Els preus arrodonits se solen associar a preus de productes de gamma
alta o sense rebaixar, en canvi els preus senars o sense arrodonir a
productes de gamma més baixa o a promocions. Oferir, per exemple,
un determinat producte a 99,95 AC enlloc de 100,00 AC pot suposar
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Competència

És la rivalitat entre dos o més
productors o comerciants, amb
vista a controlar el mercat més

ampli possible.

que el client percebi una diferència important de preu quan, realment,
només hi ha una diferència de 0,05 AC. Els preus acabats en 5, 7 o 9
s’associen a preus de gamma baixa.

– Posar preus tenint en compte les monedes disponibles. Això es té en
compte en productes de baix preu. És més senzill posar un preu de
0,20 AC que un de 0,18 AC.

• Mostrar comparacions: donant el preu antic i el nou preu (abans 22,50 AC
i ara 21,90 AC) o bé, oferint promocions (pagui 2, emporti-se’n 3), etc.

• Preus diferencials: es tracta d’aplicar preus diferents al mateix producte
o servei tenint en compte el client. En aquest cas es tenen en compte
les característiques dels diferents mercats on es vendrà el producte: zona
geogràfica, nivell de renda de la població, quantitat demanada, etc. Això
es tradueix en acords o pactes directes entre venedor i comprador, o bé
en descomptes o ofertes segons els barris o pobles on es comercialitza el
producte, o també en l’oferta de preu més baix per més quantitat.

Preu de venda basat en els competidors

Els mètodes basats en la competència o els competidors es basen en els preus que
tenen fixats els competidors de l’empresa. En aquest cas, doncs, l’empresa no té
prou força com per determinar el preu del seu producte si vol mantenir-se en el
mercat.

Aquest mètode és habitual per a productes en mercats molt competitius, on hi
ha molts productes semblants o que poden substituir el producte que ofereixi
l’empresa.

En aquest cas, l’empresa podrà optar per fixar preus més elevats, similars o més
baixos que els dels competidors.

Els preus competitius són els que es fixen en funció de la posició de l’empresa
davant la competència. En el cas que l’empresa tingui una bona posició dins del
mercat podrà oferir preus més elevats (i per tant amb molt marge comercial) sense
perdre clients. En el cas que l’empresa no disposi d’un gran prestigi i, per tant,
estigui mal posicionada en el mercat haurà d’oferir productes a un preu menor per
tal d’aconseguir clients.

S’entendrà que el preu competitiu és el preu que li permet a l’empresa
mantenir-se en el mercat amb un producte concret, ja sigui fixant preus
similars, per damunt o per sota de la competència.

En cada cas caldrà que l’empresa reforci altres aspectes com la qualitat, el prestigi
o la imatge del producte.
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Preu de venda per línia de productes

Una altra possibilitat és fixar el preu tenint en compte la línia de productes, atès
que una mateixa empresa produeix o comercialitza béns o serveis semblants.

La fixació de preus per línies de productes consisteix a comercialitzar el producte
a un número limitat de preus. Per exemple, una bodega pot tenir tres línies de
vins amb uns preus fixos per cada línia: una línia a 8,50 AC, una altra a 12,00 AC i
una tercera a 19,50 AC. En aquest cas el fet de tenir tres preus diferents facilita a
l’empresa diferenciar les línies i arribar a diferents tipus de clients.

Tant el venedor com el comprador es beneficien d’aquesta manera de fixar el preu:

• El venedor té uns preus per cada línia, evitant diferents preus segons cada
producte. Per tant, s’estalvia la complexitat de calcular diferents preus
segons els productes d’una mateixa línia.

• Al comprador se li facilita la decisió de compra perquè podrà triar directa-
ment quin és el preu que està disposat a pagar i després podrà parar més
atenció a les diferències entre productes com ara colors, models, dissenys,
etc.

Preu de venda basat en els costos

Quan una empresa opta per aplicar un preu de venda segons els costos que li ha
comportat obtenir aquell producte o servei, prèviament haurà de fer una sèrie de
càlculs que poden resultar més o menys complexos, segons l’activitat de l’empresa
i el producte o servei que es tracti.

El cost són totes les despeses i inversions necessàries per obtenir un producte
o prestar un servei.

El cost total es divideix en costos fixos i costos variables:

Cost total = costos fixos + costos variables

Ct = Cf + Cv

• Els costos fixos són les despeses que es produeixen encara que l’empresa
no estigui produint ni comercialitzant cap producte o servei. Per tant,
n’hi ha sigui quina sigui la quantitat de producció o comercialització. Per
exemple, lloguer de naus o locals, assegurances, sous i salaris dels empleats
contractats, subministraments, alguns impostos, etc.

• Els costos variables són les despeses que es produeixen quan l’empresa
està produint o comercialitzant un producte o servei. Per tant, aquests
costos estan lligats a l’activitat habitual de l’empresa, de manera que si
l’empresa no produeix ni comercialitza, no existeixen. Per exemple, el cost
dels articles que es comercialitzen o de les matèries primeres per fabricar

Línia de productes d’una
empresa

És el grup de productes
semblants o que estan destinats a
usos similars i que tenen
característiques físiques també
molt semblants, que produeix o
comercialitza una mateixa
empresa.
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el producte, altres despeses lligades a la fabricació (subministraments
sempre que estiguin relacionats directament amb la producció del producte
o servei, mà d’obra directa, etc.), envasos i embalatges a càrrec del proveïdor,
comissions sobre vendes, etc.

El preu de venda d’una unitat de producte basat en els costos es determinarà a
partir del cost unitari.

El cost unitari serà el cost d’una unitat produïda o comercialitzada. També
es pot dir el preu de cost d’una unitat.

El cost unitari serà la suma dels costos totals, dividit per les unitats produïdes o
comercialitzades, segons el tipus d’activitat que es tracti.

Cost unitari =
cost total

unitats

Cu = Ct

Q

També es pot parlar de:

• Costos fixos unitaris: són els costos fixos dividits per les unitats.

Cfu =
Cf

Q

• Costos variables unitaris: són els costos variables dividits per les unitats.

Cvu =
Cv

Q

Exemple de classificació de costos fixos i variables, i determinació del cost total i
unitari

Una empresa que comercialitza matalassos ha venut 25 matalassos durant el mes de gener,
i en aquest període ha tingut alhora les despeses que es mostren en la taula següent:

Taula 2.1.

Despeses Imports

Lloguer del local 2.535,72 AC

Electricitat i aigua del local 165,23 AC

Assegurança contra incendis 37,18 AC

Compra dels matalassos (25 unitats) 5.871,75 AC

Sou i seguretat social de la dependenta 1.342,12 AC

1. Classifiqueu les despeses en costos fixos i costos variables

• Costos fixos (aquells que encara que no es vengui cap matalàs s’hauran de pagar
igualment): lloguer del local, electricitat i aigua del local, assegurança contra incendis,
sou i seguretat social de la dependenta.
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• Costos variables (aquells que només apareixen en el cas que es venguin matalassos):
compra dels matalassos.

2. Quin és el cost total durant el mes de gener?

Cost total (Ct) = costos fixos + costos variables}

Costos fixos (Cf ) = 2.535,72 + 165,23 + 37,18 + 1.342,12 = 4.080,25 AC

Costos variables (Cv) = 5.871,75 AC

Cost total (Ct) = 4.080,25 + 5.871,75 = 9.952,00 AC

3. Quin és el cost unitari dels matalassos?

Cost unitari (Cu) = Cost total
unitats

= 9.952,00
25

= 398,08 AC

En aquest exemple hem vist una empresa comercial (compra matalassos i els torna
a vendre) que no té costos de fabricació. Podem dir, doncs, que l’empresa compra
els matalassos a un preu i, necessàriament, haurà de vendre’ls a un preu superior,
perquè la comercialització li costa diners i ha de poder obtenir algun benefici.

Cal tenir present, també, que els costos que arriba a assumir una empresa per tal
de produir o vendre el seu producte són molts i de diferent naturalesa, tot i que no
es puguin imputar directament al producte fabricat o comercialitzat. Per exemple:
defectes de fabricació, interessos pagats per un crèdit bancari, dietes d’un venedor,
publicitat, etc.

Podem dir que els diferents tipus de costos que té una empresa són:

• Costos de compra: són les despeses relacionades amb la compra de
mercaderies, només si són a càrrec de l’empresa compradora. Per exemple:

– Import de la mercaderia comprada al preu de venda establert pel
proveïdor, amb els descomptes i recàrrecs aplicats que corresponguin
segons les condicions comercials acordades.

– Trasport de la compra a càrrec de l’empresa.

– Assegurances del transport de la compra a càrrec de l’empresa.

– Envasos i embalatges de la compra a càrrec de l’empresa.

• Costos de producció: són aquells que es generen en el procés de fabricació
o transformació d’unes matèries primeres fins a obtenir productes acabats
(empreses productores). Aquest tipus de costos no hi són en les empreses
comercials. Per exemple:

– Cost de la matèria primera i dels materials que intervenen en el procés
productiu.

– Sous i càrregues socials del personal de producció.

– Subministres (electricitat per utilitzar la maquinària).

– Manteniment dels equips productius (revisions, reparacions...).

– Depreciacions de l’equip productiu.

– Cost dels envasos i embalatges a càrrec de l’empresa. Si els factura al
client, no es consideren cost per l’empresa.
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• Costos administratius i de gestió: són despeses que provenen de les àrees
administratives de l’empresa i que són necessàries per a la gestió i direcció
del negoci. Per exemple:

– Sous i càrregues socials del personal de l’àrea administrativa i de
gestió.

– Honoraris pagats per serveis professionals dirigits a l’àmbit adminis-
tratiu i de gestió.

– Papereria, material d’oficina, etc.

– Lloguer d’oficines i despatxos.

• Costos financers: són despeses que tenen el seu origen en l’obtenció i l’ús
de recursos de capital.

– Interessos pagats per préstecs.

– Comissions i altres despeses bancàries a càrrec de l’empresa.

• Costos de distribució: són els necessaris per fer arribar el producte de
l’empresa al client. Només són costos per a l’empresa si no els factura al
client.

– Emmagatzematge.

– Transport de la venda a càrrec de l’empresa.

– Assegurances del transport de la venda a càrrec de l’empresa.

• Costos de comercialització: són totes les despeses necessàries per vendre
el producte. També s’anomenen despeses de venda. A continuació les
trobareu explicades més àmpliament.

2.1.2 Despeses de venda

Les despeses de venda o costos de comercialització són les despeses que
assumeix l’empresa per la venda del seu producte o servei.

Per exemple, quan l’empresa té un venedor que cobra una comissió sobre les
vendes realitzades i utilitza un cotxe de l’empresa per desplaçar-se a visitar als
clients, o bé si l’empresa cobra la venda amb targeta de crèdit i el banc li cobra
comissions bancàries, etc.

Aquestes despeses de venda molts cops no es poden imputar a un comprador en
concret, de manera que l’empresa els tindrà en compte a l’hora de fixar el preu del
seu producte o servei.

Per exemple, si es fa una campanya publicitària d’un producte en concret, el cost
d’aquesta campanya no es carregarà a un sol client, sinó que es considerarà un cost
més que s’haurà de repercutir en el preu final del producte.

Les principals despeses de venda són:
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• Promocions i publicitat: és la despesa que té l’empresa venedora per donar
a conèixer el seu producte o servei en diferents mitjans i suports (televisió,
ràdio, diaris, demostracions en el punt de venda, etc.)

• Les comissions i els corretatges: és una quantitat de diners que resulta
d’aplicar un percentatge sobre la quantitat venuda i que percep el venedor
o agent comercial contractat per l’empresa venedora. La diferència entre
la comissió i el corretatge és determinada pel tipus de venedor que fa
l’operació.

• Les dietes: són les despeses que té un venedor o agent comercial per poder
realitzar la tasca de vendre el producte o servei de l’empresa. Aquestes
despeses són: transports, allotjaments, àpats, despeses de viatge, etc. i cal
justificar-les sempre. Es consideraran despeses de venda si se’n fa càrrec
l’empresa.

• Interessos i comissions bancàries: són totes aquelles despeses originades
pel cobrament de les vendes que suposen un ajornament del cobrament o una
gestió a través d’una entitat financera. Per tant, són despeses que s’originen
quan apareix una entitat financera com a intermediària en el cobrament
d’una venda.

• Instal·lació del producte: es poden produir en la venda de productes que
requereixen alguna instal·lació (mobles, electrodomèstics...), com ara el
muntatge, instal·lació i adaptació, entre d’altres, sempre que siguin a càrrec
del proveïdor.

• Serveis postvenda: són els serveis a càrrec de l’empresa venedora, els quals
ha de proporcionar després de la venda. S’hi poden incloure:

– Els serveis tècnics que són les despeses de manteniment i reparacions
per tal que el producte funcioni correctament, un cop que ja s’ha
efectuat la venda.

– L’atenció al client que inclou totes les despeses que suposen donar
suport, ajudar o ensenyar a fer servir un producte a un client.

Cal tenir en compte que l’empresa ha de valorar totes aquestes despeses de
venda a l’hora d’establir un preu pel seu producte, atès que són despeses que
molts cops no són imputables directament a un comprador.

2.1.3 Benefici

La diferència entre els ingressos obtinguts i els costos totals determinen el benefici
obtingut.

Benefici = Ingressos - costos totals

Garantia

És un dret dels consumidors
davant de possibles problemes
que apareguin després de
l’adquisició d’un bé o un servei,
en descobrir desperfectes en el
producte, o bé quan les
característiques anunciades del
producte o servei no s’ajusten a
la realitat.
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Els ingressos són la quantitat obtinguda de la venda del producte o servei al
preu fixat per l’empresa.
Els costos totals són la despesa per produir o comprar i comercialitzar el
producte o servei.

Així, doncs, el benefici que obté una empresa és la diferència entre els ingressos
obtinguts per la venda del producte i els costos totals que són els costos de
fabricació o compra i de comercialització.

Benefici és el guany que obté una empresa en un període de temps i es calcula
per la diferència entre ingressos i costos totals.

En el mètode de fixació o càlcul de preus basat en els costos, l’empresa té
en compte totes les despeses (de producció o compra i comercialització) d’un
producte o servei, i hi afegeix el benefici desitjat.

Amb aquests càlculs, l’empresa pot calcular la previsió del seu volum de vendes,
que són els ingressos que li proporcionaran les vendes.

Ingressos - costos totals = benefici
Ingressos = costos totals + benefici

Volum de vendes previst = costos totals + benefici desitjat

2.1.4 Marge comercial

Per calcular el preu de venda unitari, les empreses fan els mateixos càlculs afegint
un import al preu de cost unitari. Aquest import afegit és el que s’anomena marge
comercial.

Preu de venda unitari = cost unitari + marge comercial
P = Cu +Mc

Marge comercial és el benefici que obté l’empresa per cada unitat venuda
de producte o servei.

Per tant, quan es parla de benefici es refereix al calculat pel total de les vendes i
quan es parla de marge comercial es refereix al mateix concepte però d’una sola
unitat.

El marge comercial es pot expressar en unitats monetàries (en euros) o bé com
a percentatge.
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Marge comercial en unitats monetàries

El marge comercial en unitats monetàries és la diferència entre el preu de venda
unitari i el preu de cost unitari.

Marge comercial = preu de venda unitari− cost unitari

Mc = P − Cu

Habitualment l’import del marge comercial es calcula aplicant un percentatge
sobre el cost unitari.

Import del marge comercial = % de marge comercial × cost unitari

Exemple de determinació del marge comercial i del preu de venda unitari

Una empresa comercialitza bombetes de baix consum. Cada bombeta li costa 2,35 AC (preu
de compra). El marge comercial que aplica és del 40%.

1. Quin serà el marge comercial (en euros) que aplicarà sobre cada bombeta?

Marge Comercial (Mc) =
(2, 35× 40)

100
= 0,94AC

2. I el preu de venda unitari?

Preu de venda unitari (P) = 2, 35 + 0, 94 = 3,29AC

Depenent de la informació de què es disposi, el marge comercial es pot calcular
seguint altres procediments.

Exemple de càlcul del benefici total, el preu unitari i el marge comercial en una
empresa comercial

Una empresa estima que vendrà 250 unitats d’un producte i ha calculat que el cost total
de la compra d’aquestes unitats i la seva comercialització serà de 12.500,00 AC (aquí estan
inclosos tant els costos fixos com els variables). L’empresa vol obtenir un benefici del 10%
sobre els costos totals.

Calculeu els imports següents:

1. Benefici total.

Cost total x % de benefici = 12.500,00 x 10% = 1.250,00 AC

Aquest és el benefici que obtindrà per les 250 unitats venudes

2. Volum de vendes de les 250 unitats

Cost total + benefici = 12.500,00 + 1.250,00 = 13.750,00 AC

3. Preu de venda unitari

Volum de vendes / unitats = 13.750,00 / 250 = 55,00 AC

Aquest serà el preu de venda unitari que fixarà l’empresa tenint en compte que vol obtenir el
10% de benefici.

4. Marge comercial (benefici per unitat)

Benefici total / unitats = 1.250,00 / 250 = 5,00 AC

Aquest serà el marge comercial que aplicarà a cadascun dels productes venuts.
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Exemple de càlcul del benefici total, el preu unitari i el marge comercial en una
empresa productora

Un client realitza una comanda de 2.500 endolls a un fabricant de components elèctrics. El
marge comercial que aplicarà el fabricant serà del 20%. Els costos de fabricació dels 2.500
endolls són els que podeu veure en la taula següent.

Taula 2.2.

Costos de fabricació Imports

Amortització maquinària 95,00 AC

Sous i salaris operaris 475,00 AC

Peces plàstic 315,00 AC

Visos, pius i peces metàl·liques petites 110,00 AC

Lloguer de nau industrial 231 AC

Subministraments de la fàbrica 75,00 AC

1. Classifiqueu els costos de fabricació en costos fixos i costos variables.

• Costos fixos: amortització maquinària, lloguer de nau industrial.

• Costos variables: operaris (mà d’obra directa), peces de plàstic, visos, pius i peces
metàl·liques petites, subministraments de la fàbrica.

2. Calculeu el preu de venda unitari.

Per calcular aquest preu cal conèixer primer els costos fixos, després els costos variables i
finalment el cost total i unitari.

Costos fixos: Cf = 95 + 231 = 326 AC

Costos variables: Cv = 475 + 315 + 110 + 75 = 975 AC

Cost total: Ct = Cf + Cv = 326 + 975 = 1.301 AC

Cost unitari: Cu =
Ct

Q
=

1.301

2.500
= 0, 52 AC/unitat

Preu de venda unitari (P): cal aplicar el marge comercial que l’empresa ha decidit.

Marge comercial per unitat: Mc = 0, 52× 20% = 0, 10AC

Preu de venda unitari: P=Cu +Mc = cost unitari + marge comercial = 0,52+0,10=0,62 AC

Marge comercial en percentatge

Si es coneix l’import del marge comercial, també es pot calcular el seu valor en
percentatge, tant sobre el preu de venda com sobre el preu de compra, i també
sobre el preu de cost.

% de marge comercial sobre el preu de venda =
import del marge

preu de venda unitari × 100

% de marge comercial sobre el preu de compra =
import del marge

preu de compra unitari × 100

% de marge comercial sobre el preu de cost =
import del marge

preu de cost unitari × 100
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Exemple de càlcul del marge comercial, en percentatge, sobre el preu de venda

Una empresa comercialitza bombetes de baix consum. El preu de venda de cada bombeta
és de 3,29 AC.

1. Quin percentatge de marge comercial aplica sobre el preu de venda si el seu import és de
0,94 AC?

Marge comercial (%) = marge comercial
preu de venda unitari

× 100 = 0,94
3,29

× 100 = 28,57%

Exemple de càlcul del marge comercial, en percentatge, sobre el preu de cost i el
preu de venda

Electrotecno, SL comercialitza cafeteres exprés Cafetín. El preu de venda de les cafeteres
és de 100 AC/unitat i està fixat pel proveïdor perquè aquest producte es ven en exclusiva en
determinats establiments.

Electrotecno, S.L. no sap si està guanyant prou diners amb aquestes cafeteres perquè està
obligat a fer demostracions quan algun client s’interessa per aquest producte. És per això
que vol saber exactament quin és el marge comercial del producte. Per tal d’esbrinar-lo
calcula totes les despeses que li suposa comercialitzar la cafetera.

La taula següent mostra les despeses d’Electrotecno per 1 cafetera.

Taula 2.3.

Despeses de compra i comercialització Imports

Cost de la cafetera 75,00 AC

Transport (del magatzem a la botiga) 1,00 AC

Cafè gastat en demostracions 0,50 AC

Electricitat gastada en demostracions 0,75 AC

Cost total unitari 77,25 AC

1. Calculeu el marge comercial sobre el preu de cost (%).

Marge comercial = preu venda unitari - cost unitari = 100 - 77,25 = 22,75 AC

Marge comercial sobre el preu de cost (%) = import del marge
preu de cost unitari

× 100 = 22,75
77,25

× 100 =

29,45%

Comprovació: 29,45% x 77,25 = 22,75 AC

2. Calculeu el marge comercial sobre el preu de venda (%).

Marge comercial sobre el preu de venda (%) = import del marge
preu de venda unitari

× 100 = 22,75
100

× 100 =

22,75%

Comprovació: 22,75% x 100 = 22,75 AC

L’empresa venedora, encara que fixi un preu de venda a partir del cost unitari
(on ja ha tingut en compte una sèrie de costos), a part també pot afegir altres
despeses associades a la pròpia operació de compra (transport, muntatge,
assegurances...) així com descomptes (comercial, per volum, ...).
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2.1.5 Despeses de compra

Un cop que l’empresa ha fixat un preu unitari per un producte o servei, pot succeir
que sigui necessari utilitzar altres béns o serveis per poder finalitzar l’operació de
comercialització.

L’import d’aquests altres béns o serveis que cal “afegir”, i que es facturaran al
comprador en la mateixa factura, són les despeses de compra.

Les despeses de compra les paga el comprador, en algunes situacions, per
obtenir el producte o servei, i no estan incloses en el preu de venda. Per
exemple, transport, muntatge, envasos i embalatges, assegurances, etc. però
només si són a càrrec del comprador.

Així com les despeses de venda van a càrrec del proveïdor i ja estan incloses
en el preu de venda, les despeses de compra van a càrrec del client, facturades
a part dels productes, perquè el comprador pot decidir contractar-les o no.

Com a despeses de compra podem pensar en els serveis que afegim quan adquirim
un bé o servei. Per exemple, si comprem un determinat producte que cal ser
transportat, i contractem aquest servei a la mateixa empresa venedora.

Les despeses de compra més habituals que es facturen en les operacions de
compravenda són:

• Ports o transports: és la despesa originada pel trasllat dels productes fins
al lloc designat pel comprador. Poden realitzar-se amb vehicle propi de
l’empresa venedora o mitjançant agència de transports.

• Assegurances: la seva funció és la de cobrir els possibles riscos que puguin
patir les mercaderies durant la realització del transport.

• Envasos i embalatges: són aquells recipients o suports que contenen el
producte i en permeten la protecció i transport. N’hi ha de dos tipus:

– Reutilitzables: el client els torna al proveïdor, el qual li abonarà
l’import amb una factura de rectificació.

– No reutilitzables: el client no els tornarà perquè es consideren d’un
sol ús.

• Interessos, comissions bancàries o recàrrecs: en certes situacions, i
segons el que es pacti entre el venedor i el comprador, serà el comprador qui
assumeix les despeses financeres provocades per l’ajornament del pagament
de la compra o les despeses associades a la forma de pagament. També pot
succeir que, arribat el moment del pagament, el comprador no pagui i el
venedor afegeixi al preu de la compra un recàrrec per demora.
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El que ens ocupa aquí és saber com actuarà el venedor i com reflectirà en
els documents de compravenda aquestes situacions, perquè moltes vegades el
comprador pot optar o no per acceptar aquestes despeses de compra.

Tot depèn del producte de què es tracti, dels termes que es pactin entre venedor i
comprador i fins i tot pot dependre de la legislació vigent.

2.1.6 Preus de compra

Si bé al preu de venda fixat pel proveïdor se’l pot considerar el preu de compra del
client, això no es compleix quan hi ha despeses de compra.

El preu de compra, també anomenat cost de compra, és el preu de cost
final al qual haurà resultat la compra, després de sumar el preu de venda
fixat per al producte, amb els descomptes i recàrrecs segons les condicions
comercials acordades, i les despeses de compra.

Preu de cost de la compra = preu de venda del total dels productes +
despeses de compra

Per calcular el preu de compra d’una unitat, cal dividir el preu de cost de la compra
entre totes les unitats facturades.

Preu de compra unitari = preu de cost de la compra / unitats

Exemple de càlcul del preu de compra total i del preu de compra unitari

Un comerciant de components elèctrics facturarà les despeses del trasllat dels 2.500
endolls (preu de venda 0,62 AC/unitat) al seu client.

Aquestes despeses de compra són:

Taula 2.4.

Despeses de compra Imports

Transport i assegurança 80,00 AC

Embalatges 45,00 AC

1. Quant li costaran els 2.500 endolls al comprador si ha d’assumir les despeses de compra?

Preu de venda dels 2.500 endolls: 0,62 x 2.500 = 1.550,00 AC

Despeses de compra: 80,00 + 45,00 = 125,00 AC

Preu de compra total dels 2.500 endolls: 1.550,00 + 125,00 = 1.675,00 AC

Vegeu la solució en la següent figura.
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2. Quin serà el preu de compra de cada endoll?

1.675,00 AC / 2.500 unitats = 0,67 AC

Cada endoll amb un preu de venda fixat pel comerciant de 0,62 AC li ha resultat al comprador
a un preu de compra de 0,67 AC.

En l’exemple es pot comprovar molt clarament que hi ha un preu de compra i un
preu de venda diferents:

• El preu de venda inclou totes les despeses que l’empresa venedora ha
d’afrontar necessàriament i el benefici que vulgui obtenir.

• El preu de compra inclou totes les despeses que el comprador ha d’assumir
per obtenir el producte.

2.2 Descomptes. Interessos i recàrrecs. Comissions i corretatges.

Hi ha altres components del preu de compra que cal tenir en compte i que es
dedueixen del preu de venda que l’empresa ha establert per un producte o servei:

• Els descomptes: són una pràctica molt estesa i popular i s’estableixen tant
en l’àmbit comercial detallista (aquell que es dirigeix al consumidor final)
com en l’àmbit comercial empresarial (aquell que es dirigeix a intermediaris
o entre empreses). Les ofertes, rebaixes, promocions, vals descompte, xecs
regal... són possibilitats que suposen un descompte del preu fixat per un
producte o servei. En aquest cas, el descompte sempre suposa que el
comprador pagarà menys per un mateix producte.

Algunes de les despeses de compra que comentarem amb més detall són:

• Els interessos i recàrrecs, que incrementen el preu del producte. Cal tenir
present que els interessos (igual que les comissions bancàries) poden ser
assumits tant per l’empresa venedora com pel comprador perquè, de fet,
apareixen en el moment que hi ha una entitat financera que fa d’intermedi-
ària en alguna operació comercial. En canvi, els recàrrecs es poden aplicar
als compradors quan trien pagar d’una determinada manera.

• Les comissions i corretatges són despeses d’intermediació. És a dir,
quan apareix una tercera persona entre el comprador i el venedor. Aquest
intermediari cobrarà una comissió o corretatge per un servei que presta ja
sigui representant a un venedor, o bé representant a un comprador. En aquest
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cas, la comissió pot ser tant que la pagui el comprador com el venedor, tot
depèn del tipus de relació comercial, el tracte que ha fet l’intermediari i amb
qui ha fet aquest tracte.

2.2.1 Els descomptes i les bonificacions

Quan es rebaixa el preu de venda a favor del comprador estem parlant de
descompte.

Aquesta disminució del preu pot donar-se de dues maneres:

• Com a reducció dinerària d’aquest preu: parlarem de descompte.

El descompte és la reducció del preu d’un producte o servei a favor del client
que l’adquireix. Els motius que té l’empresa venedora per efectuar aquest
descompte donen lloc a diversos tipus de descompte.

• Com a més quantitat de producte al mateix preu. En aquest segon cas
podem parlar de bonificació.

La bonificació consisteix en facturar el total d’unitats que rebrà el
comprador i descomptar el valor de les unitats “regalades”.

Exemple de descompte

Una empresa ofereix els productes rebaixats un 10%. Cada producte té un preu de venda
de 125,00 AC.

1. Calculeu l’import del descompte.

L’import a descomptar serà: Preu de venda x tant per cent de descompte = 125,00 x 10% =
12,50 AC

2. Calculeu el preu de compra d’una unitat de producte (vegeu figura).

Cada producte tindrà un preu de compra de: Preu de venda - descompte = 125 - 12,50 =
112,50 AC

Exemple de bonificació

Una empresa ofereix 1 unitat de regal en comprar-ne 4. Cada producte té un preu de venda
de 125 AC.
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1. Indiqueu l’import de la bonificació.

La bonificació és el preu de la unitat regalada: 125,00 AC

2. Calculeu el preu de compra d’una unitat de producte.

El preu de venda de 5 unitats seria: 5 x 125 = 625,00 AC

El preu de compra total serà: Preu de venda - bonificació = 625 - 125 = 500,00 AC (vegeu
figura)

El preu de compra per unitat comprada sortiria a: 500 / 5 = 100,00 AC

Hi ha diferents tipus de descomptes segons el motiu que els genera:

• Descompte comercial.

• Descompte per volum o quantitat.

• Descompte per pagament immediat.

2.2.2 Descompte comercial

Motiu: la reducció es fa sense cap motiu aparent per al comprador, però
el proveïdor l’aplica tenint en compte diferents aspectes com ara donar un
incentiu a un cert client, per oferta, per promoure un determinat producte...
En cap cas en té en compte quan es pagarà la compra o la quantitat comprada.

Habitualment el descompte comercial es materialitza a través d’una reducció de
l’import del preu de venda aplicant un percentatge de reducció en la mateixa
factura.

Exemple de càlcul del preu de compra donats uns descomptes comercials

Una empresa de cosmètics ven a una perfumeria els articles que figuren a la taula següent.

Taula 2.5.

Unitats Articles Preu de venda Descompte
comercial

200 màscara d’ulls 3,75 AC/unitat 3%

150 tubs de crema
correctora

2,15 AC/ unitat 5%

250 pintallavis 3,75 AC/unitat 7%
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1.Quin és el preu de la compra que obtindrà la perfumeria? Vegeu la taula, i tot seguit la
figura.

Taula 2.6.

Càlcul preu de
venda

Càlcul descompte Càlcul preu de
compra

Màscara d’ulls 200 x 3,75 =
750,00 AC

750,00 x 3% =
22,5 AC

750 - 22,50 =
727,50 AC

Crema correctora 150 x 2,15 =
322,50 AC

322,50 x 5% =
16,13 AC

322,50 - 16,13 =
306,38 AC

Pintallavis 250 x 3,75 =
937,50 AC

937,50 x 7% =
65,63 AC

937,50 - 65,63 =
871,88 AC

Sumes 2.010,00 AC 104,26 AC 1.905,74 AC

2.2.3 Descompte per volum

Motiu: el que pretén l’empresa venedora és incentivar la compra de
més quantitat de producte fent descomptes si s’assoleix un import o una
quantitat de compres determinats prèviament.

S’aplicarà sobre l’import de la venda un cop deduït el descompte comercial.

Hi ha dos tipus de descompte per volum:

• No acumulatiu o puntual.

• Acumulatiu, anomenat ràpel.

No acumulatiu o puntual

S’apliquen a una compra en concret, i el descompte es fa efectiu en la factura
de la compra mateixa. Així, es pretén que el volum comprat d’un producte (en
quantitat o en import) en una sola comanda, sigui important.

Aquest tipus de descompte pot aplicar-se a compres realitzades tant pel consumi-
dor final com per compradors intermediaris.
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Exemple de volum en unitats

Una empresa cosmètica aplica un descompte del 3% si la quantitat de pintallavis que es
compra en una única comanda és més de 100 unitats. El preu unitari és de 3,34 AC.

1. Quin és el preu de compra total si es compren 80 unitats?

Preu de venda total: 80 x 3,34 = 267,20 AC

Com que la compra de 80 unitats no arriba al volum indicat (100 unitats) per tenir dret al
descompte del 3%, no es podrà aplicar.

Per tant, el preu de compra coincideix amb el preu de venda (perquè no hi ha descomptes
afegits): el preu de compra de les 80 unitats és de 267,20 AC.

Vegeu la solució en la figura següent.

2. Quin és el preu de compra total si es compren 120 unitats?

Preu de venda total: 120 x 3,34 = 400,08 AC

Com que la compra de 120 unitats supera el volum indicat (100 unitats) per tenir dret al
descompte del 3%, s’aplicarà a continuació.

Descompte per volum: 400,08 x 3% = 12,02 AC

Preu de compra total: 400,08 - 12,02 = 388,78 AC

Vegeu la solució en la figura següent.

3. Quin és el preu de compra unitari de comprar 80 unitats i el de comprar 120 unitats?

Preu de compra unitari comprant 80 unitats: 3,34 AC

Preu de compra unitari comprant 120 unitats: 388,78 / 120 = 3,24 AC

Exemple de volum en import

La mateixa empresa cosmètica aplica un descompte del 3% si l’import total d’una comanda
de pintallavis arriba a 600 AC.

1. Quin és el preu de compra total si es compren 120 unitats?

Preu de venda total: 120 x 3,34 = 400,08 AC

Com que la compra de 120 unitats no arriba al volum indicat (600,00 AC) per tenir dret al
descompte del 3%, no es podrà aplicar.

Per tant, el preu de compra coincideix amb el preu de venda (perquè no hi ha descomptes
afegits): el preu de compra de les 120 unitats és de 400,08 AC.

Vegeu la solució en la figura següent.
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2. Quin és el preu de compra total si es compren 200 unitats?

Preu de venda total: 200 x 3,34 = 668,00 AC

Com que la compra de 200 unitats supera el volum indicat (600,00 AC) per tenir dret al
descompte del 3%, s’aplicarà a continuació.

Descompte per volum: 668,00 x 3% = 20,04 AC

Preu de compra total: 668,00 - 20,04 = 647,96 AC

Vegeu la solució en la figura següent.

3. Quin és el preu de compra unitari de comprar 120 unitats i el de comprar 200 unitats?

Preu de compra unitari comprant 120 unitats: 3,34 AC

Preu de compra unitari comprant 200 unitats: 647,96 / 200 = 3,24 AC

Observeu que només s’aplica el descompte si se supera el volum pactat.

Acumulatiu (ràpel)

S’apliquen a les compres totals realitzades per un comprador que normalment sol
ser un intermediari, en un període concret.

Es pretén una freqüència o repetició en les compres en un període de temps
determinat. Per tant hi ha d’haver una relació habitual establerta client-proveïdor.

En aquest cas, fins que no finalitza aquest període no s’aplica el descompte.
El procediment és el següent: quan el període ja ha finalitzat, es comproven les
compres totals que ha realitzat aquest client durant aquest període i, si arriba a
l’import o quantitat de compres establerta, es procedirà a calcular el descompte
per volum a què té dret. Si no hi arriba, es mantindran els preus aplicats.

Per calcular aquest descompte per volum, s’aplicarà el percentatge de descomp-
te sobre l’import total de la facturació del període (compres totals del període),
la qual ja inclourà els descomptes comercials aplicats.

El venedor materialitza aquesta reducció del preu emetent una factura rectifica-
tiva.

L’import del descompte l’haurà de retornar al comprador:

• pagant l’import a través de transferència bancària, xec, efectiu...

• restant l’import en la factura següent, o

• oferint més productes de regal per valor de l’import del ràpel.
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Exemple de volum en unitats

Una empresa de distribució de begudes ofereix als seus clients un ràpel del 3% sempre
que la quantitat comprada de garrafes d’aigua mineral al llarg d’un trimestre sigui superior
a 200 unitats. Cada garrafa d’aigua costa 1,18 AC.

Un client realitza 3 compres al llarg del trimestre:

Taula 2.7.

Compra Unitats Càlcul preu de venda

1 85 85 x 1,18 = 100,30 AC

2 142 142 x 1,18 = 167,56 AC

3 90 90 x 1,18 = 106,20 AC

Sumes 317 374,06 AC

Les factures que s’havien emès en cadascuna d’aquestes compres no tenien reflectit el
descompte del 3%.

1. Decidiu si aquest client té dret al ràpel.

Al final de període, l’empresa venedora comprovarà si el nombre de garrafes comprades per
aquest client arriba a 200 unitats.

a) Si no hi arriba, ho deixarà tal com està.

b) Si hi arriba, continuarà el procediment de càlcul, d’emissió de la factura rectificativa i de
devolució dels diners pagats.

Com que en aquest cas el client ha comprat 317 garrafes (supera les 200 unitats), sí que
tindrà dret a aquest descompte de ràpel.

2. Si és el cas, calculeu l’import del ràpel.

L’empresa venedora calcularà quin és l’import total del descompte per tot el període i l’haurà
de fer constar en una factura de rectificació per rectificar les factures emeses sense aquest
descompte.

Ràpel 3%: 374,06 x 3% = 11,22 AC

Aquest import (11,22 AC), el venedor pot fer-lo arribar al comprador a través de diferents
mitjans, segons s’hagin establert: a través d’una transferència, un xec bancari, efectiu,
descomptant-li en la propera factura o, fins i tot, donant-li producte per l’import del descompte.

El resultat final és exactament el mateix tant si s’hagués aplicat el descompte
del 3% a cada factura com si es fa el càlcul del total i es compensa en una
factura rectificativa.

2.2.4 Descompte per pagament immediat

Motiu: el que pretén l’empresa venedora és incentivar que el client pagui
la seva compra en un termini curt de temps. Sol estar relacionat amb el
pagament al comptat, tot i que no és indispensable.
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S’aplicarà sobre l’import de la venda un cop deduït el descompte comercial i el
descompte per volum.

Exemple de càlcul del preu de compra donat un descompte per pagament immediat

Una empresa aplica un descompte per pagament immediat del 5% sobre el preu dels seus
productes (utillatge de cuina) sempre que el client pagui al comptat.

Un restaurant compra al comptat els articles que s’indiquen en la taula següent.

Taula 2.8.

Unitats Articles Preu de venda unitari

2 cullerots 12,35 AC

3 ganivets grans de tallar carn 21,25 AC

2 paelles de ferro colat 33,12 AC

1 olla gran 78,92 AC

1. Quin serà l’import total que pagarà?

Imports articles: (2 x 12,35) + (3 x 21,25) + (2 x 33,12) + (1 x 78,92) = 24,70 + 63,75 + 66,24
+ 78,92 = 233,61 AC

Descompte per pagament immediat del 5%: 233,61 x 5% = 11,68 AC

Import total a pagar: 233,61 - 11,68 = 221,93 AC

Vegeu la solució en la figura següent.

Exemple de càlcul del preu de compra donats un descompte comercial i un
descompte per pagament immediat

Imaginem que l’empresa anterior té en oferta les paelles de ferro colat i ofereix un
descompte comercial del 15% només en aquest producte.

1. Quin serà el preu total que pagarà en aquest cas, si apliquem també el 5% del descompte
per pagament immediat?

Preu d’una paella: 33,12 AC

Descompte aplicat a dues paelles: 2 x (33,12 x 15%) = 2 x 4,97 = 9,94 AC

Preu amb descompte de dues paelles: (2 x 33,12) - 9,94 = 56,30 AC

Import dels articles: (2 x 12,35) + (3 x 21,25) + ((2 x 33,12) - 9,94) + (1 x 78,92) = 24,70 +
63,75 + 56,30 + 78,92 = 223,67 AC

Descompte per pagament immediat del 5%: 223,67 x 5% = 11,18 AC

Preu total a pagar: 223,67 - 11,18 = 212,49 AC

Vegeu la solució en la figura següent.
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2.2.5 Interessos i recàrrecs

Interessos i recàrrecs: són totes aquelles despeses que s’originen
habitualment quan apareix una entitat financera com a intermediària
en el cobrament d’un import.

Aquestes despeses les acostuma a pagar l’empresa venedora a l’entitat financera,
però segons les condicions comercials pactades amb el comprador, pot ser que el
venedor les acabi facturant al comprador. Així, doncs:

• Si no consten en la factura de compravenda: es consideraran despeses de
venda, i el venedor ja les haurà tingut en compte en el càlcul del preu de
venda.

• Si consten en la factura de compravenda: es consideraran despeses de
compra.

Les despeses més habituals que s’originen en els cobraments són:

Interessos

És el preu del diner. És a dir, és l’import que pagarà qui demani que li deixin uns
diners durant un període de temps.

Exemple de despeses de venda

Si hem de cobrar una factura en el termini de 3 mesos i necessitem els diners ara, podem
demanar al banc que ens avanci l’import d’aquesta factura a canvi del pagament d’uns
interessos.

Exemple de despeses de compra

Si habitualment paguem al comptat i demanem pagar una factura a 60 dies, el proveïdor
ens pot cobrar uns interessos per ajornar aquest pagament. De fet, el proveïdor ens està
deixant uns diners durant 60 dies, és a dir, des del dia de pagament habitual fins al dia de
pagament ajornat. En aquest cas, no intervé cap entitat financera.
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Comissions bancàries

És el que cobren les entitats financeres per fer una gestió de cobrament o pagament.

Exemples de despeses de venda

Si volem cobrar un xec d’una altra entitat o bé si l’empresa cobra una venda amb targeta
de crèdit, l’entitat financera cobrarà unes comissions per la seva gestió.

Igualment, si utilitzem els serveis d’una entitat financera per cobrar un rebut bancari o una
lletra de canvi, aquesta entitat també cobrarà unes comissions per la seva gestió.

Exemple de despeses de compra

Si volem pagar realitzant una transferència des d’una entitat diferent a la que ha de rebre
els diners, l’entitat d’origen cobrarà unes comissions per la seva gestió.

Recàrrecs

Són les despeses de gestió pel cobrament d’una factura que l’empresa venedora
inclou en la factura al comprador. Es consideren despeses de compra.

Exemple de recàrrecs de compra

Si el pagament d’una factura el realitzem a través d’un rebut bancari o una lletra de
canvi, l’empresa venedora pot cobrar-nos un recàrrec que corresponen a les despeses que
l’entitat financera li cobrarà per gestionar aquest cobrament. En aquest cas, les despeses
que li cobra l’entitat financera deixaran de ser despeses de venda, perquè l’empresa
venedora les haurà repercutit al comprador.

2.2.6 Comissions i corretatges

Són una quantitat de diners que percep el venedor contractat segons la quantitat
venuda. La diferència entre la comissió i el corretatge és determinada pel tipus de
venedor que fa l’operació.

• Comissions: es calculen aplicant un percentatge al volum de vendes que fa
un agent comercial, representant o comissionista.

• Corretatges: es calculen aplicant un percentatge al volum de vendes que fa
un corredor.

Segons el tracte que els venedors tinguin amb l’empresa que els ha contractat
poden cobrar:

• Només un salari.

• Només una remuneració segons les vendes realitzades.

• Una combinació de totes dues -una part fixa en forma de salari i uns
incentius o part variable en forma de comissions o corretatges-.

Representant o agent
comercial

És un professional lliure que
representa a una empresa, venent
els productes d’aquesta empresa
a canvi d’una comissió.

Comissionista

Actua en nom propi i ven
productes d’una o més empreses
a canvi d’una comissió.

Corredor

És un intermediari que posa en
contacte a comprador i venedor
(buscant la millor relació
comercial entre ells) a canvi d’un
corretatge.
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Acostumen a ser despeses de venda, ja que habitualment són a càrrec de l’empresa
venedora, tot i que en el cas dels corredors poden ser contractats directament pel
comprador i, aleshores, el corretatge serà a càrrec del comprador.

Exemple de càlcul del sou mensual d’un agent comercial que cobra comissions
sobre vendes

Un agent comercial té un sou mensual net de 1.050,00 AC. A part d’aquest salari fix cobra,
en concepte de comissions, un 2% sobre les vendes totals netes que hagi efectuat cada
mes. Al llarg del mes de novembre ha realitzat vendes per un import net total de 12.305,72
AC. Quin serà el sou que rebi a final de mes, comptant la part fixa i les comissions?

Part fixa: 1.050,00 AC

Comissió 2%: 12.305,72 x 2% = 246,11 AC

Sou total novembre: 1.050 + 246,11 = 1.296,11 AC

2.3 Càlculs comercials bàsics en la facturació i de preus unitaris

En el procés de la compravenda sempre intervenen una empresa que ven els seus
productes o ofereix els seus serveis i una altra empresa que compra aquests béns
o serveis, ja sigui per tornar-los a vendre o per transformar-los en un producte.

En aquestes operacions es generen uns documents que reflecteixen la relació que
acaba establint-se entre venedor i comprador.

És en aquests documents on inclourem els càlculs del preu unitari, dels descomptes
i de les despeses de compra, del preu total de factura i altres informacions.

Els principals documents que intervenen en les operacions de compravenda (figura
2.1) són:

• La comanda: l’emet el comprador per demanar els articles.

• L’albarà: l’emet l’empresa venedora per relacionar tots els articles que es
lliuren en la tramesa.

• La factura: l’emet l’empresa venedora per justificar oficialment la venda.

Figura 2.1. Circuit
dels documents de la
compra-venda
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Per finalitzar el circuït de la compravenda, només quedarà la gestió del
cobrament-pagament, que es pot realitzar a través de diversos mitjans i docu-
ments emesos pel comprador o pel venedor.

La comanda, l’albarà i la factura són documents mercantils.

2.3.1 Càlculs bàsics de preus unitaris

Unitari és la denominació utilitzada quan es fa referència a una sola unitat,
de manera que si parlem de preu unitari ens referim al preu que tindrà una
unitat de producte o servei.

Així, doncs, sempre que es demani el preu unitari s’haurà de fraccionar l’import
total per les unitats a les quals fa referència.

Exemple de càlcul del preu unitari

Calculeu el preu unitari d’una comanda de 20 neveres de dues portes que han costat
8.467,00 AC.

Preu unitari:
8.467, 00

20
= 423,35AC

Amb descomptes

En el cas que aquest preu global inclogui un descompte, a l’hora de calcular el
preu unitari també es tindrà en compte, de manera que aquest descompte estarà
aplicat sobre cadascuna de les unitats.

Exemple de càlcul del preu unitari donat un descompte comercial

1. Calculeu el preu unitari d’una comanda de 20 neveres de dues portes que han costat 8.467,00
AC a les quals s’ha d’aplicar un descompte comercial de 338,68 AC.

Preu total: 8.467 - 338,68 = 8.128,32 AC

Preu unitari: 8.128,32
20

= 406,42AC

2. Compareu els resultats amb el de l’exemple de càlcul del preu unitari.

Diferència de preus (ex.1 i ex.2): 423, 35− 406, 42 = 16,93AC

Descompte unitari: 338,68
20

= 16,93AC

La diferència és exactament la quantitat de descompte que correspon a una unitat.

Amb despeses de compra

També pot donar-se que el preu global inclogui despeses de compra. Si es dóna
això inclourem la despesa al preu unitari del producte.
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Exemple de càlcul del preu unitari donades unes despeses de compra

1. Calculeu el preu unitari d’una comanda de 20 neveres de dues portes que han costat 8.467,00
AC. El transport d’aquestes neveres ha costat 125,00 AC.

Preu total: 8.467 + 125 = 8.592 AC

Preu unitari: 8.592 / 20 = 429,60 AC

2. Compareu el resultats amb el de de l’exemple de càlcul del preu unitari.

Diferència de preus (ex.3 i ex.1): 429,60 - 423,35 = 6,25 AC

Despesa de compra unitària: 125 / 20 = 6,25 AC

La diferència és exactament la quantitat de despesa de compra que correspon a una unitat.

Amb descomptes i despeses de compra

Un altre cas seria aquell en què hi hagi simultàniament descomptes i despeses
de compra, de manera que repartiríem tant el descompte com les despeses
accessòries per les unitats venudes.

Exemple de càlcul del preu unitari donats uns descomptes i unes despeses de
compra

1. Calculeu el preu unitari d’una comanda de 20 neveres de dues portes que han costat 8.467,00
AC a les quals se’ls ha d’aplicar un descompte comercial de 338,68 AC. El transport
d’aquestes neveres ha costat 125,00 AC.

Preu total: 8.467 - 338,68 + 125 = 8.253,32 AC

Preu unitari: 8.253,32 / 20 = 412,67 AC

2. Compareu el resultats amb el de l’exemple de càlcul del preu unitari.

Diferència de preus (ex.1 i ex.4): 423,35 - 412,67 = 10,68 AC

Descompte unitari: 338,68 / 20 = 16,93 AC

Despesa de compra unitària: 125 / 20 = 6,25 AC

Diferència entre el descompte unitari i la despesa unitària: 16,93 - 6,25 = 10,68 AC

La diferència és exactament la quantitat de descompte i de despesa de compra que
correspon a una unitat.

Amb productes diferenciats

En el cas que s’apliquin despeses en comandes on hi hagi més d’un tipus de
producte, per repartir el valor d’aquestes despeses s’haurà d’utilitzar un criteri.

El més habitual és que es reparteixi tenint en compte el preu de cada producte,
però també es pot fer segons el volum o el pes dels productes. És important que
considerem que entre productes molt diferents (en preu, volum, pes...), no té sentit
aplicar l’import de les despeses per igual.

Vegeu-ne un exemple:

Exemple de càlcul del repartiment del cost del transport, considerant el preu de cada
producte

La comanda que s’indica en la taula següent ha comportat despeses de transport per
125AC:
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Taula 2.9.

Unitats Articles Import total

20 neveres de dues portes 8.467,00 AC

15 planxes 768,75 AC

Total 9.235,75 AC

1. Calculeu el cost unitari del transport i el preu de compra unitari de cada producte, amb
les despeses de compra repartides segons el seu import (vegeu la taula següent).

Taula 2.10.

Unitats Articles Import
total

Preu de
venda
unitari

Repartiment
del
transport

Cost
unitari del
transport

Preu de
compra
unitari

20 neveres
de dues
portes

8.467,00AC 8.467/20 =
423,35 AC

(8.467/9.235,75)
x 125
= 114,60
AC

114,60/20
= 5,73 AC

423,35+5,73

= 429,08AC

15 planxes 768,75AC 768,75/15
= 51,25AC

(768,75 /
9.235,75)
x 125 =
10,40AC

10,40/15
= 0,69AC

51,25+0,69

= 51,94AC

Total 9.235,75AC 125AC

Tenint en compte el preu de cada producte, és evident que el cost del transport d’una nevera
ha de ser superior que el d’una planxa. També semblaria coherent repartir-lo segons el pes
o el volum, si es disposés d’aquestes dades.

2. Quin seria el cost unitari del transport i el preu de compra unitari de cada producte si es
repartissin les despeses de compra per unitats de producte?

Cost del transport per unitat transportada: 125 / (20 + 15) = 3,57 AC

No sembla lògic repartir l’import del transport per unitats transportades, perquè el cost
resulta exactament igual i, en canvi, una nevera i una planxa són molt diferents, tant en el
preu, com en el volum o el pes. Vegeu la taula següent.

Taula 2.11.

Unitats Articles Import total Preu de
venda
unitari

Cost unitari
del
transport

Preu de
compra
unitari

20 neveres de
dues portes

8.467,00AC 8.467/20
= 423,35AC

3,57 AC 423,35+3,57
= 426,92AC

15 planxes 768,75AC 768,75/15
= 51,25AC

3,57 AC 51,25+3,57
= 54,82AC

TOTAL 9.235,75AC
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2.3.2 Els catàlegs i les tarifes de preus

Els catàlegs i les tarifes de preus són documents que contenen informació rellevant
sobre els productes o serveis que ofereix l’empresa, els seus preus, condicions de
compra, etc.

Actualment aquestes publicacions es poden trobar, habitualment, a internet, a
través dels webs de les empreses.

El catàleg

El catàleg és una publicació que serveix per promocionar l’oferta comercial
d’una empresa i per informar als possibles clients dels seus productes, i que
conté, de manera ordenada, informació combinada de text i imatges sobre les
característiques més importants de cada producte. Aquesta publicació se sol
dividir en:

• Portada: és la primera pàgina del catàleg i serveix de carta de presentació.
Ha de ser original i atractiva, però no sobrecarregada, ja que té la doble
funció de presentar els productes i aconseguir compradors.

• Contingut: són pàgines internes del catàleg que pretenen aconseguir la
màxima atenció del lector, tant sobre les imatges com sobre els textos,
exposant la major quantitat de productes possible i de manera atractiva amb
un ordre fàcil de seguir. El catàleg de productes pot incloure:

– Fotografia dels productes que comercialitza la companyia.

– Breu explicació de les característiques tècniques: composició, ingre-
dients, procés de fabricació, normativa, etc.

– Plànols, esquemes o diagrames de la seva estructura, funcionament o
muntatge.

– Gràfics sobre les prestacions tècniques més destacades.

– Gamma ofertada: formes, mides, colors, etc.

– Fotografies dels accessoris o complements.

• Contraportada: és l’última pàgina del catàleg i se sol optar entre utilitzar-
la com a continuació del contingut o presentar-hi la informació referent a
les condicions de venda i a la forma de posar-se en contacte amb l’empresa.
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Si es tracta de béns industrials el catàleg fa especial atenció en aspectes
com instal·lació, muntatge, garantia, servei postvenda, atenció al client,
manteniment, etc.
En el cas de béns de consum, el disseny gràfic del catàleg és el més
important i es dóna molta més importància a les ofertes i promocions, amb
lletres vistoses.
El catàleg de serveis mostra l’oferta disponible de serveis, fixant-se en els
beneficis, rendibilitat que obtindrà el client o bé la durabilitat del servei. En
aquest cas també se solen mostrar les instal·lacions, materials o eines que
s’empraran per portar a terme el servei.

El catàleg s’ha de redactar en funció del destinatari, tenint clar que la seva funció és
informar el possible comprador, i les seves característiques i funcions són d’obligat
compliment per l’empresa responsable de la publicació.

La tarifa

La tarifa de preus és la relació dels preus dels productes que l’empresa té al
mercat o dels serveis que ofereix. Els preus que es reflecteixen a la tarifa de
preus obliguen l’empresa a complir-los; per tant, cal ser molt curosos en la seva
elaboració i publicació.

La tarifa de preus no dóna tanta importància a la part gràfica com ho fa el catàleg.

La tarifa de preus ha de ser fàcil de consultar i ha d’aportar tota la informació
necessària, que es concreta en els elements següents:

• Producte: s’ha d’identificar clarament a partir d’una descripció precisa i
detallada.

• Unitat: la unitat representa la quantitat i la forma de producte mínim que
s’està disposat a vendre: una unitat, un parell, una dotzena, etc.

• Preu: el preu que s’indica és per unitat de venda.

• Vigència: les tarifes de preus no serveixen per a sempre, ja que hi ha
moltes causes per les quals el preu dels productes pot patir modificacions,
com poden ser els costos de personal, la inflació, la variació dels aranzels,
etc. Per això, les tarifes de preus han d’expressar clarament el seu període
de validesa indicant-ne sempre la data d’inici i, si és possible, la data de
finalització.

A la figura 2.2 i figura 2.3 podeu observar alguns exemples de tarifes.
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Figura 2.2. Exemple de tarifa de producte (venda de quads)

Figura 2.3. Exemple de tarifa de serveis
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2.3.3 Càlculs bàsics en la facturació

Cal tenir en compte que quan parlem de factura ens referim al document mercantil
que reflecteix i demostra que una transacció comercial s’ha efectuat. Caldrà
especificar-hi (a nivell de càlculs numèrics):

• quantitats

• preu unitari

• descomptes

• despeses de compra

• interessos i/o recàrrecs

El procediment a seguir a l’hora de calcular les factures sempre serà el mateix
(figura 2.4):

Figura 2.4. Esquema de càlculs bàsics de les factures

Les compres de béns i serveis, amb algunes excepcions, estan gravades per
l’impost sobre el valor afegit (IVA) i per això caldrà aplicar-lo a les factures.

L’aplicació de l’IVA consisteix a aplicar un tipus d’IVA (%) sobre la base
imposable (import de la compra), per obtenir la quota de l’IVA que cal afegir
a la factura.

Depenent del bé o servei que s’estigui comprant s’aplicarà un tipus d’IVA diferent.

Base imposable

És l’import sobre el que
s’aplicarà el tipus d’IVA.
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Tipus d’IVA

És el percentatge que s’aplica
sobre la base imposable.

Els tipus d’IVA actuals són:

• Tipus general: 18%

• Tipus reduït: 8%

• Tipus superreduït: 4%

La quota de l’IVA es calcula:

Quota d’IVA = base imposable × tipus d’IVA

Vegeu un primer exemple pràctic molt senzill. Fixeu-vos com en els exemples
successius s’afegirà algun aspecte nou estudiat.

Exemples de càlculs bàsics en la facturació

Exemple de càlcul d’una factura amb un descompte comercial i un sol article

Factura de 250 unitats de l’article A (15 AC/unitat), al tipus d’IVA del 18%, amb un
descompte comercial del 10%.

Import brut: 250 x 15 = 3.750,00 AC

Descompte comercial: 3.750 x 10% = 375,00 AC

Total net: 3.750 - 375 = 3.375,00 AC (Base imposable)

Quota d’IVA: 3.375 x 18% = 607,50 AC

Total factura: 3.375 + 607,50 = 3.982,50 AC

El brut en aquest cas seria 3.750,00 que és l’import de mercaderia sense aplicar-hi
descomptes ni despeses.

En aquest cas la base imposable coincideix amb el net perquè només hi ha el descompte
comercial.

Exemple de càlcul d’una factura amb el mateix descompte comercial per a més d’un
article

1) Factura dels articles detallats, al tipus d’IVA del 18%, amb un descompte comercial
del 10% per a tots els articles (vegeu taula següent):
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• 250 unitats de l’article A (15,00 AC/unitat)

• 125 unitats de l’article B (20,00 AC/unitat)

• 100 unitats de l’article C (25,00 AC/unitat)

Taula 2.12.

Article Unitats AC/unitat Import brut

A 250 15,00 AC 250 x 15 =
3.750,00 AC

B 125 20,00 AC 125 x 20 =
2.500,00 AC

C 100 25,00 AC 100 x 25 =
2.500,00 AC

Total 8.750,00 AC

Descompte comercial: 8.750,00 x 10% = 875,00 AC

El descompte comercial s’ha calculat sobre el total brut perquè tots els articles tenen el
mateix descompte comercial.

Total net: 8.750 - 875 = 7.875,00 AC (Base imposable)

Quota d’IVA: 7.875,00 x 18% = 1.417,50 AC

Total factura: 7.875,00 + 1.417,50 = 9.292,50 AC

El total brut és l’import total de les mercaderies.

Torna a coincidir el total net i la base imposable perquè no hi ha descomptes per pagament
immediat, ni despeses.

2) Ara procedirem a afegir-hi les despeses de transport.

Factura dels mateixos articles, al tipus d’IVA del 18%, amb un descompte comercial del
10% per tots els articles i despeses de transport per 85,00 AC.

Total net: 8.750 - 875 = 7.875,00 AC

Import amb descompte i despeses: 7.875 + 85 = 7.960,00 AC (Base imposable)

Quota d’IVA: 7.960 x 18% = 1.432,80 AC

Total factura: 7.960 + 1.432,80 = 9.392,80 AC
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Les despeses de compra s’afegeixen a l’import net de la factura.

En aquest cas el total net i la base imposable no coincideixen perquè hi ha una despesa de
compra.

3) Ara hi afegirem el descompte per pagament immediat.

Factura dels mateixos articles, al tipus d’IVA del 18%, amb un descompte comercial del
10% per a tots els articles, despeses de transport per 85 AC i descompte per pagament
immediat del 3%.

Total net: 8.750 - 875 = 7.875,00 AC

Descompte pagament immediat: 7.875 x 3% = 336,25 AC

Import amb descomptes i despeses: 7.875 - 336,25 + 85 = 7.723,75 AC (Base imposable)

Quota d’IVA: 7.723,75 x 18% = 1.390,28 AC

Total factura: 7.723,75 + 1.390,28 = 9.114,03 AC
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El descompte per pagament immediat s’aplica sobre l’import net.

Exemple de càlcul d’una factura amb descomptes comercials diferents per a cada
article

Tot seguit farem el mateix càlcul però amb descomptes comercials diferenciats.

1) Factura dels mateixos articles, al tipus d’IVA del 18%, amb despeses de transport per
85 AC i descompte per pagament immediat del 3%, però amb descomptes comercials
diferenciats per a cada article (vegue la taula següent):

• 250 unitats de l’article A (15,00 AC/unitat i descompte comercial del 7%)

• 125 unitats de l’article B (20,00 AC/unitat i descompte comercial del 10%)

• 100 unitats de l’article C (25,00 AC/unitat i descompte comercial del 5,5%)

Taula 2.13.

Article Unitats AC/unitat Import
brut

Percentatge
descompte
comercial

Descompte
comercial

Import
net

A 250 15,00 AC 250 x 15 =
3.750,00 AC

7% 3.750 x
7% =
262,50 AC

3.750 -
262,50 =
3.487,50 AC

B 125 20,00 AC 125 x 20 =
2.500,00 AC

10% 2.500 x
10% =
250,00 AC

2.500 -
250 =
2.250,00 AC

C 100 25,00 AC 100 x 25 =
2.500,00 AC

5,5% 2.500 x
5,5% =
137,50 AC

2.500 -
137,50 =
2.362,50 AC

Total 8.750 AC 8.100,00 AC

Total net: 3.487,50 + 2.250 + 2.362,50 = 8.100,00 AC

Descompte pagament immediat: 8.100 x 3% = 243,00 AC

Import amb descomptes i despesa: 8.100 - 243 + 85 = 7.942,00 AC (Base imposable)

Quota d’IVA: 7.942 x 18% = 1.429,56 AC

Total factura: 7.942 + 1.429,56 = 9.371,56 AC
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Els descomptes comercials els hem aplicat tenint en compte que cada producte en té un
de diferent i hem sumat els imports resultants per obtenir un import total net.

2) Ara hi afegirem un descompte per volum puntual en unitats, sobre un article.

Factura dels mateixos articles, al tipus d’IVA del 18%, amb descomptes comercials
diferenciats per a cada article, despeses de transport per 85,00 AC i descompte per
pagament immediat del 3%, afegint un descompte per volum puntual sobre l’article
A: 5% si es compren més de 225 unitats (vegeu la taula següent).

Taula 2.14.

Article Import
brut

Descompte
comercial

Import
brut - Dte.
comercial

Percentatge
descompte
per volum
puntual

Descompte
per volum
puntual

Import
net

A 3.750,00 AC 262,50 AC 3.487,50 AC 5% 3.487,50 x
5% =
174,38 AC

3.487,50 -
174,38 =
3.313,12 AC

B 2.500,00 AC 250,00 AC 2.250,00 AC 2.500,00 -
250,00 =
2.250,00 AC

C 2.500,00 AC 137,50 AC 2.362,00 AC 2.500,00 -
137,50 =
2.362,50 AC

Total 8.750,00 AC 7.925,62 AC

Descompte per volum puntual de l’article A: com que supera la compra de 225 unitats, té
dret al 5% de descompte.

Total net: 3.313,12 + 2.250,00 + 2.362,50 = 7.925,62 AC

Descompte pagament immediat: 7.925,62 x 3% = 237,77 AC

Import amb descomptes i despesa: 7.925,62 - 237,77 + 85,00 = 7.772,85 AC (Base
imposable)
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Quota d’IVA: 7.772,85 x 18% = 1.399,11 AC

Total factura: 7.772,85 + 1.399,11 = 9.171,96 AC

El descompte per volum forma part de l’import net.

3) Tot seguit afegirem un descompte per volum puntual en import, sobre el total de
la compra.

Factura dels mateixos articles de l’exemple 5, al tipus d’IVA del 18%, amb descomptes
comercials diferenciats per a cada article, despeses de transport per 85,00 AC i descompte
per pagament immediat del 3%, afegint un descompte per volum puntual sobre el total
de la compra: 5% si l’import supera els 7.500,00 AC (vegeu la taula següent):

Taula 2.15.

Article Unitats AC/unitat Import
brut

Percentatge
descompte
comercial

Descompte
comercial

Import
compra

A 250 15,00 AC 250 x
15,00 =
3.750,00 AC

7% 3.750,00 x
7% =
262,50 AC

3.750,00 -
262,50=
3.487,50 AC

B 125 20,00 AC 125 x
20,00 =
2.500,00 AC

10% 2.500,00 x
10%
=250,00 AC

2.500,00 -
250,00 =
2.250,00 AC

C 100 25,00 AC 100 x
25,00 =
2.500,00 AC

5,5% 2.500,00 x
5,5%
=137,50 AC

2.500,00 -
137,50 =
2.362,50 AC

Total 8.750,00 AC 8.100,00 AC

Import de la compra: 3.487,50 + 2.250,00 + 2.362,50 = 8.100,00 AC (supera els 7.500,00 AC)

Descompte per volum puntual del total de la compra: com que supera els 7.500,00 AC, té
dret al 5% de descompte.

Descompte per volum puntual: 8.100,00 x 5% = 405,00 AC

Total net: 8.100,00 - 405,00 = 7.695,00 AC
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Descompte pagament immediat: 7.695,00 x 3% = 230,85 AC

Import amb descomptes i despesa: 7.695,00 - 230,85 + 85,00 = 7.549,15 AC (Base
imposable)

Quota d’IVA: 7.549,15 x 18% = 1.358,85 AC

Total factura: 7.549,15 + 1.358,85 = 8.908,00 AC

El descompte per volum forma part del total net.

Exemple de ràpel per import

Una empresa ofereix als seus clients un ràpel del 3,5% sempre que l’import de compra
anual sigui superior a 10.000,00 AC.

Un dels seus clients ha fet 4 compres al llarg de tot un any (vegeu la taula següent):

Taula 2.16.

Factura 1 Factura 2 Factura 3 Factura 4

Import brut 3.789,23 4.259,13 2.997,87 2.743,34

Dte. comercial 189,46 212,96 149,89 137,17

Net 3.599,77 4.046,17 2.847,98 2.606,17

Dte. pagament
immediat

56,96

Despeses 125,00 125,00 125,00 125,00

Base
imposable

3.724,77 4.171,17 2.916,02 2.731,17

L’empresa per saber si ha de pagar el ràpel haurà de fixar-se en l’import net de les factures:

Total net del període (any): 3.599,77 + 4046,17 + 2.847,98 + 2.606,17 = 13.100,09 AC

En aquest cas, el client té dret a què se li apliqui el ràpel:

Ràpel: 13.100,09 x 3,5% = 458,50 AC

Caldrà justificar aquest descompte amb una factura rectificativa.
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2.3.4 Exemple "complet" de recerca i selecció de proveïdors

Quan una empresa tria a un determinat proveïdor ha tingut en compte diferents
elements, entre d’altres:

• el producte i la seva qualitat,

• el preu del producte,

• els descomptes,

• la forma de pagament, i

• el transport.

Tots aquests elements són importants a l’hora de fer la tria però cada empresa
donarà importància a diferents aspectes. Per exemple, per a una empresa serà
molt important la qualitat del producte i per a una altra el preu del producte.

Vegeu aquest exemple de selecció de proveïdors que inclou elements a tenir en
compte a l’hora de valorar quin és el proveïdor més convenient, seguint el criteri
econòmic.

L’empresa Comercial Alba, SL inicia la seva activitat i ha d’adquirir 3.500 unitats
del producte A (Referència A-005). Després de dur a terme un procés de recerca
d’informació utilitzant diferents mitjans (Internet, pàgines grogues i associacions
empresarials) i de sol·licitar informació a diferents proveïdors, rep les següents
ofertes:

Proveïdor A

• Empresa: Distribuïdor BN, SA

• NIF: A08555555

• Domicili: C/ Diputació, 80

• Localitat: Barcelona

• Província: Barcelona

• CP: 08015

• Telèfon: 93 555 55 55

• Fax: 93 555 55 55

• Adreça electrònica: bn@bn.cat

• Preu unitari: 3 AC/u.

• Descompte comercial: 5%

Criteri econòmic en la
selecció de proveïdors

L’empresa, a l’hora de
seleccionar els proveïdors, dóna
una gran importància al factor
econòmic: preu dels articles,
descomptes, despeses de
transport, embalatges,
assegurança, ràpels...
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• Transport: 601,01 AC a càrrec del comprador

• Assegurança: a càrrec del venedor

• Descompte per volum puntual: 3% per compres superiors a 6.000 AC

• Forma de pagament: al comptat

• Termini de lliurament: 3 dies

Proveïdor B

• Empresa: Valor, SL

• NIF: B08333333

• Domicili: C/ Sant Pere, 45

• Localitat: Gavà

• Província: Barcelona

• CP: 08850

• Telèfon: 93 222 22 22

• Fax: 93 222 22 22

• Adreça electrònica: valor@valor.cat

• Preu unitari: 3,60 AC/u.

• Descompte comercial: 7%

• Transport: a càrrec del venedor

• Assegurança: 300,51 AC a càrrec del comprador

• Descompte per volum puntual: 2% per compres superiors a 9.000 AC

• Forma de pagament: a 30 dies sense recàrrec

• Termini de lliurament: 5 dies

Proveïdor C

• Empresa: HN Distribucions, SL

• NIF: B08444444

• Domicili: C/ Sant Pau, 19

• Localitat: Barcelona

• Província: Barcelona

• CP: 08001
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• Telèfon: 934542222

• Fax: 934542222

• Correu electrònic: hn@hn.cat

• Preu unitari: 3,30 AC/u.

• Descompte comercial: 6%

• Transport: 480,81 AC a càrrec del comprador

• Assegurança: a càrrec del venedor

• Descompte per volum puntual: 5% per compres superiors a 11.000 AC

• Forma de pagament: 50% al comptat i la resta a 30 dies sense recàrrec

• Termini de lliurament: 3 dies

Amb aquestes dades es demana:

1. Confeccionar la fitxa individual per a cada proveïdor, on quedin reflectides
les condicions comercials i les característiques de cada proveïdor.

2. Confeccionar un quadre comparatiu, on quedin reflectides les condicions
comercials de tots els proveïdors.

3. Seleccionar aquell proveïdor que millor s’ajusti a les necessitats de l’em-
presa, tenint en compte que per realitzar la selecció l’empresa utilitza
únicament criteris econòmics.

Proposta de solució

En la figura 2.5, figura 2.6 i figura 2.7 podeu veure la fitxa individual per a cada
proveïdor. En la figura 2.8 podeu veure el quadre comparatiu.
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Figura 2.5. Fitxa proveïdor A

Figura 2.6. Fitxa proveïdor B
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Figura 2.7. Fitxa proveïdor C
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Figura 2.8. Quadre comparatiu proveïdors

Com que l’empresa a l’hora de triar proveïdor, utilitza un criteri estrictament
econòmic, triarà el proveïdor que li ofereix el producte a un preu total menor,
independentment d’altres consideracions com termini de lliurament, forma
de pagament, etc.

L’empresa Comercial Alba, SL seleccionarà el proveïdor Distribuïdor BN, SA, ja
que de les tres ofertes que ha rebut, aquesta és la que té un cost econòmic més
petit.
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2.4 Càlculs de pagament-cobrament ajornat o avançat

La compravenda de béns o serveis és un pacte a través del qual una de les parts
(venedor) s’obliga a lliurar un bé o servei a canvi que l’altra part (comprador) pagui
el seu preu.

A través d’aquest pacte, tant el venedor com el comprador adquireixen simultàni-
ament un dret i una obligació envers l’altra part, de manera que el que suposa un
dret per al comprador (rebre uns béns o serveis) és una obligació per al venedor
(lliurar uns béns o serveis) i el que és una obligació per al comprador (pagar la
compra) és un dret per al venedor (cobrar la venda) (figura 2.9).

Figura 2.9. Drets i obligacions dels venedors i dels compradors

Quan una empresa fa una compra sol pactar amb el proveïdor les condicions
comercials. Entre d’altres:

• un preu,

• un lloc on lliurar la mercaderia,

• una data de lliurament de la mercaderia,

• una forma de transport, i

• una forma de pagament.

La forma de pagament inclou dos aspectes:

• Quan es pagarà. És el termini de pagament:

– Avançat (bestreta).

– Al comptat.

– Ajornat (30 dies, 60 dies, 90 dies, etc.).

• Com es pagarà. És el mitjà de pagament:

– Efectiu o metàl·lic.

– Domiciliació bancària (rebut bancari).

– Xec.

– Lletra de canvi.

– Pagaré.
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– Targeta electrònica.

– Transferència bancària.

Exemple de formes de pagament

L’empresa Climasoft, SA que es dedica a instal·lar i mantenir sistemes d’aire condicionat,
pacta amb els seus clients diferents formes de pagament:

Client A - Per la reparació del sistema d’aire condicionat d’uns despatxos. Rebut bancari
domiciliat per pagar l’endemà.

Termini: Al comptat.

Mitjà: Domiciliació bancària.

Client B - Per la instal·lació de 10 aparells d’aire condicionat. Un pagament avançat en
efectiu del 30% per comprar materials i 2 lletres a 30 dies i a 60 dies.

Termini: 30% avançat i 70% ajornat.

Mitjà: En efectiu i amb 2 lletres de canvi.

Client C - Per la reparació de 3 aparells d’aire condicionat. Un pagament a 60 dies a través
de transferència bancària.

Termini: Ajornat.

Mitjà: Transferència bancària.

Client D - Per la neteja de filtres i posada al apunt al principi d’estiu. Un pagament en el
mateix moment de finalitzar la feina, amb targeta de crèdit.

Termini: Al comptat.

Mitjà: Targeta electrònica

Observeu que quan es parla de la forma de pagament s’entén que cal acordar
un mitjà de pagament i un termini de pagament, de manera que les diferents
possibilitats de terminis i mitjans es combinen a conveniència de venedor i
comprador. Fins i tot es poden combinar modalitats de terminis en un mateix
pagament i també amb mitjans de pagament.

Formes de pagament: terminis i mitjans (figura 2.10).
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Figura 2.10. Formes de pagament

2.4.1 Terminis de pagament-cobrament

En el món empresarial és habitual que les operacions de compravenda es cobrin
o es paguin dins d’un termini pactat entre venedor i comprador. Habitualment, en
les relacions comercials entre empreses, es pacten pagaments ajornats, de manera
que l’empresa compradora rep els productes o serveis però no els paga fins passat
un període de temps.

Els terminis de pagament-cobrament també reben el nom de venciments.

El pagament d’una compra pot realitzar-se en diferents moments.

Pagament avançat

Es paga abans de rebre el bé o servei: es tracta que el venedor rebi el pagament
abans de lliurar el bé o prestar el servei. En aquest cas, al pagament se l’anomena
bestreta.

• En el cas de ser una venda de producte, el venedor normalment sol·licitarà
una bestreta en el moment que el client faci la comanda.
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• En el cas de ser un servei, el venedor sol·licitarà una bestreta en el moment
en què s’encarregui el servei o es signi el contracte.

De vegades el pagament avançat s’exigeix per assegurar que es realitzarà la venda;
o bé, perquè el venedor ha de comprar materials o productes per tal de poder fer
front a la comanda. També s’acostuma a demanar en encàrrecs especials o fets a
mida.

Pagament al comptat

Es paga en el moment en què es fa el lliurament del bé o la prestació del servei:
el client abona l’import de la factura en el moment que rep el bé o el servei o en
un període breu posterior -majoritàriament es considera fins a 30 dies-.

Aquesta modalitat de pagament és habitual en operacions entre empreses i parti-
culars.

Pagament ajornat o a crèdit

Es paga en un moment posterior al lliurament: en aquest cas el venedor no
cobra la venda fins que no ha passat un temps des del lliurament dels béns o la
prestació del servei.

Aquesta modalitat s’utilitza en operacions de compravenda. Hi ha diferents
possibilitats d’ajornament:

• Ajornaments parcials: el venedor cobra una part de la factura al comptat
en el moment de lliurar els productes o servei i la resta s’ajorna.

• Ajornaments en un sol pagament: l’import que ha de cobrar el venedor
s’ajorna a un sol termini, pactat entre comprador i venedor.

• Ajornament fraccionat: l’import que ha de cobrar el venedor s’ajorna en
diversos terminis, pactats prèviament entre comprador i venedor.

També cal tenir en compte que l’ajornament del pagament pot ser:

• Ajornament a curt termini

• Ajornament a llarg termini

a) Ajornament a curt termini
Es fracciona el pagament del deute en terminis que no superin l’any. Els
terminis més habituals són 30, 60 i 90 dies, tot i que es poden pactar altres terminis
com 85, 75, 55, 50, 40...

En aquest casos no se solen pactar interessos, tot i que es pot fer.
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La Llei 15/2010, publicada el juliol de 2010, estableix un termini màxim de 60
dies per al pagament entre empreses, a partir de l’any 2013. Qualsevol pacte
entre empreses amb terminis superiors la llei el considerarà nul.

Aquesta llei només afecta als pactes de pagaments ajornats entre empreses,
mai entre una empresa i un consumidor final.

Per calcular:

• els terminis màxims de pagament, els dies es compten a partir del lliura-
ment del bé o servei,

• els terminis segons la pràctica comercial, els dies es compten a partir de
la data de la factura.

En qualsevol cas, els terminis es comptaran per dies naturals, és a dir, tots els dies
inclosos festes i vacances.

Si els terminis es compten per mesos, es comptaran de dia de mes a dia de mes. És
a dir, per exemple, si es dóna un mes de termini i comença a comptar el 3/3/20XX
la finalització del termini serà el 3/4/20XX.

Si un termini comencés a comptar un dia 31 i el mes de finalització del termini no
tingués dia 31 es prendrà el darrer dia del mes. Per exemple, per a un termini d’un
mes que comença a comptar el dia 31/8/20XX, la finalització del termini serà el
30/9/20XX.

Exemple de càlcul del termini de pagament per dies

Pedreta, SL ha comprat a Mont, SA un camió de grava. L’operació ha costat a Pedreta, SL
235,67 AC (data de la factura 11/5/20XX) i ha pactat que aquest import el pagarà a 30 dies.

Quan pagarà Pedreta, SL la factura a Mont, SA?

Comptarem els 30 dies, a partir de la data de la factura.

Data de pagament: 10/6/20XX

b) Ajornament a llarg termini
En aquest cas el comprador disposa d’un termini superior a l’any per fer front
al deute amb el venedor; per exemple, 18 mesos, 2 anys, etc.

En aquesta forma de pagament intervindrà, habitualment, una entitat financera o
creditícia que prestarà els diners al comprador. El comprador haurà de pagar uns
interessos que seran una despesa de compra.

Sense la intervenció d’una entitat financera només és possible en vendes a
consumidors finals (Llei 15/2010).
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2.4.2 Pagament-cobrament ajornat

Quan parlem de pagaments o cobraments ajornats ens referim a la possibilitat
de pagar o cobrar posteriorment al lliurament dels béns o serveis. L’ajornament
inclou la possibilitat de:

• pagar totalment a la data establerta entre comprador i venedor (vegeu
l’exemple de càlcul del termini de pagament per mesos sense fraccionament
de l’import a pagar).

• fraccionar el pagament o cobrament en diferents terminis posteriors al
lliurament del bé o servei (veieu els exemples de càlcul dels terminis de
pagament i de l’import del fraccionament). Això pot suposar que una part es
pagui avançadament per les característiques de la comanda (veieu exemple
de càlcul dels terminis de pagament).

Exemples de càlcul de venciments

L’empresa Maquitext, SA ven màquines de teixir cinta per valor de 35.000,00 AC a diversos
clients, i a cada un li ofereix una possibilitat de pagament diferent.

En cada una de les vendes següents, heu d’indicar la data i l’import de cada venciment.

1. Venciment per mesos sense fraccionament de l’import a pagar

Venda al client A: la data de lliurament de la màquina i la factura és el 4/3/20XX, i el pagament
d’aquí a 2 mesos.

El 3/5/20XX el client A haurà de pagar 35.000,00 AC.

2. Venciments amb l’import fraccionat en dos terminis

Venda al client B:

• Quan es lliuri la màquina el 17/6/20XX pagarà 5.000,00 AC.

El dia 17/6/20XX el client B pagarà 5.000,00 AC.

• La resta a 60 dies del lliurament de la màquina.

El dia 16/8/20XX el client B pagarà 30.000,00 AC.

3. Venciments amb l’import fraccionat en tres terminis

Venda al client C:

• Quan es lliuri la factura el 3/12/20XX pagarà el 15%.

El dia de la recepció de la factura 3/12/20XX el client C pagarà 35.000,00 x 15% =
5.250,00 AC.

Pendent de pagar: 35.000,00 - 5.250,00 = 29.750,00 AC

• La resta a 30 i 60 dies de la data de la factura.

30 dies: el dia 2/1/20XY el client C pagarà 29.750,00 / 2 = 14.875,00 AC.

60 dies: el dia 1/2/20XY el client C pagarà 29.750,00 / 2 = 14.875,00 AC.

4. Venciments amb bestreta i l’import fraccionat

Venda al client D: aquesta màquina és per teixir un tipus de fil especial i Maquitext, SA ha
de fer una adaptació especial a una de les màquines. Per aquest motiu demana al client D
un pagament avançat (bestreta) i ofereix la possibilitat de pagar la resta de la màquina en 3
terminis. La data de lliurament de la màquina prevista és el 9/9/20XX i la factura el 12/9/20XX.
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• A l’acceptació de pressupost, el dia 10/8/20XX, el 25%.

A l’acceptació de pressupost 10/8/20XX el client D pagarà 35.000,00 x 25% = 8.750,00
AC.

• El dia del lliurament de la màquina o de la factura, el client D no pagarà cap import.

• Als 20 dies del lliurament de la factura, el 20%.

20 dies: el dia 2/10/20XX el client D pagarà 35.000,00 x 20% = 7.000,00 AC.

• Als 40 dies del lliurament de la factura, el 20%.

40 dies: el dia 22/10/20XX el client D pagarà 35.000,00 x 20% = 7.000, 00 AC.

• Als 60 dies del lliurament de la factura, la resta.

60 dies: el dia 8/11/20XX el client D pagarà la diferència: 35.000,00 - 8.750,00 -
7.000,00 – 7.000,00 = 12.250,00 AC. S’han comptat els 60 dies a partir de la data
del lliurament de la màquina, perquè és el termini màxim legal.

També podem arribar al resultat del darrer termini si tenim en compte que faltarà pagar
el 35% (100% - 25% - 20% - 20% = 35%): 35.000,00 x 35% = 12.250,00 AC

2.4.3 Interessos en les operacions de cobrament-pagament ajornat

Quan un venedor permet que un client li pagui després d’haver-li lliurat la
mercaderia podem considerar que li està prestant diners. Per compensar al venedor
d’aquest desavantatge es podrà establir el pagament d’interessos per part del
comprador.

Els interessos són el preu per l’ús dels diners, de manera que el venedor es veurà
compensat per l’ajornament del cobrament de la seva venda.

A causa de la limitació del termini de pagament a 60 dies entre empreses, aquesta
pràctica habitualment només es durà a terme en les vendes a consumidors finals.

El valor total dels interessos depèn de:

• L’import de la compra que s’ajorni: en el cas de les operacions de compra-
venda l’import és el preu total de la compra més l’IVA.

• El temps que transcorri fins al pagament de l’import ajornat.

• El tipus d’interès acordat entre el venedor i el comprador. Cal tenir en
compte:

– Que el tipus d’interès habitualment és l’anual. Per exemple, si ens
diuen 5% d’interès cal considerar que és l’interès per tot un any.

– Que pot ser simple o compost. Normalment, en el cas dels ajornaments
a curt termini (fins a 1 any) s’aplicarà un interès simple i en el cas dels
ajornaments a llarg termini (a partir d’un any) s’aplicarà un interès
compost.

Aplicació de l’interès simple

El venedor calcularà l’interès que s’aplicarà a través de la fórmula següent:
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I = Co × i× n

• I és l’import dels interessos (en AC).

• Co és el valor del deute o capital inicial.

• i és el tipus d’interès (en %).

• n és el temps comptat per anys.

Per a períodes inferiors a l’any hem de tenir en compte que n es transformarà en
una fracció de temps:

• Dies: n = nombre de dies / 360

• Mesos: n = nombre de mesos /12

Exemple de càlcul de l’import total a pagar si s’aplica un interès simple

L’empresa Autoxalet, SA ven a la família Pinyol una autocaravana de 41.300,00 AC i
els ofereix la possibilitat de pagar l’autocaravana d’aquí a 6 mesos. A canvi d’aquest
finançament Autoxalet, SA vol cobrar un 4% d’interès simple anual.

Calculeu l’import total a pagar.

Interès anual (4%): 41.300,00 x 4% = 1.652,00 AC (Aquest és l’interès que hauria de pagar
per un any sencer)

Interès per 1 mes: 1.652,00 / 12 mesos = 137,67 AC

Interès per 6 mesos: 137,67 x 6 = 826,00 AC

Total a pagar: 41.300,00 + 826,00 = 42.122,00 AC

Aplicant directament la fórmula: I = Co × i× n = 41.300, 00× 4%× 6
12

= 826, 00AC

En cas de fraccionament el que es faria seria repercutir els interessos tenint en
compte el temps transcorregut en cada termini. Vegeu-ne un exemple.

Exemple de càlcul de l’import a pagar en cada termini si es fracciona el pagament i
s’aplica un interès simple

L’empresa Autoxalet, SA ven a la família Pinyol una autocaravana per valor de 41.300,00
AC i ofereix la possibilitat de pagar-la en 2 terminis: 1r termini als 3 mesos i 2n termini als 6
mesos. A canvi d’aquest finançament vol cobrar un 4% d’interès simple anual.

1. Calculeu els imports totals a pagar.

En aquest cas, el valor de l’autocaravana es fraccionarà en dues meitats de 20.650,00 AC, per
ser pagades cada una en un venciment diferent.

• 1r. termini:

L’empresa Autoxalet, SA calcularà l’import d’interessos que ha de cobrar a la família
Pinyol tenint en compte l’import del primer fraccionament i que han passat 3 mesos.

I = 20.650,00 · 4% · (3/12) = 206,50 AC

Import total a pagar al primer termini = 20.650,00 + 206,50 = 20.856,50 AC
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• 2n. termini:

L’empresa Autoxalet, SA calcularà l’import d’interessos que ha de cobrar a la família
Pinyol tenint en compte l’import del primer fraccionament i que han passat 6 mesos.

I = 20.650,00 · 4% · (6/12) = 413,00 AC

Import total a pagar al segon termini = 20.650,00 + 413,00 = 21.063,00 AC

2. Quin és l’import total dels interessos pagats?

El total d’interessos que pagarà la família Pinyol, en aquest cas, és de: 206,50 + 413,00 =
619,50 AC.

Aquest import d’interessos és inferior al de l’exemple 1 perquè en aquest cas una part del
deute s’ha pagat abans.

Aplicació de l’interès compost

Quan s’aplica l’interès compost, l’import dels interessos es va sumant termini
a termini, augmentant l’import que es deu, de manera que el tipus d’interès
s’aplicarà sobre l’import més els interessos acumulats. Habitualment s’aplica en
els ajornaments a llarg termini (més d’un any).

A continuació teniu un exemple sobre la base d’un import de 100,00AC per facilitar
la comprensió de la mecànica de l’interès compost.

Exemple de càlcul de l’import total a pagar si s’aplica un interès compost

S’ajorna el pagament de 100,00 AC a 3 anys a un tipus d’interès del 5% compost anual: Co
= 100; n = 3; i = 0,05

Aplicar l’interès compost, en aquest cas, significa:

• Any 1. Els interessos generats s’apliquen sobre el capital inicial: seran 5% x 100,00 = 5,00
AC. El total del deute, si no es paga és de: 100,00 + 5,00 = 105,00 AC. Aquest serà el capital
final de l’any 1 i l’inicial de l’any 2.

• Any 2. Els interessos generats s’apliquen sobre el capital inicial: seran 5% x 105,00 = 5,25
AC. El total del deute, si no es paga és de: 105,00 + 5,25 = 110,25 AC. Aquest serà el capital
final de l’any 2 i l’inicial de l’any 3.

• Any 3. Els interessos generats s’apliquen sobre el capital inicial: seran 5% x 110,25 = 5,51
AC. El total del deute, si no es paga és de: 110,25 + 5,51 = 115,76 AC. Aquest serà el capital
final de l’any 3.

Al venciment l’import total a pagar serà: 100,00 + 5,00 + 5,25 + 5,51 = 115,76 AC = Cn

Els interessos a pagar seran: 5,00 + 5,25 + 5,51 = 15,76 AC = I

Per conèixer el capital total que s’haurà de pagar al final de cada període aplicarem
la fórmula següent:

Cn = Co(1 + i)n

Per esbrinar l’import d’interessos pagats haurem de calcular:

I = Cn − Co
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On:

• Cn és el valor final del deute.

• Co és el valor inicial del deute.

• i és el tipus d’interès (en %).

• n és el període de temps (en anys).

• I és l’import dels interessos (en AC).

Exemple de càlcul de l’import total a pagar si s’aplica un interès compost

L’empresa Autoxalet, SA ven a la família Pinyol una autocaravana per valor de 41.300,00 AC
i ofereix la possibilitat de pagar-la d’aquí a 2 anys. A canvi d’aquest finançament vol cobrar
un 4% d’interès compost anual.

1. Quin serà l’import total que pagarà d’aquí a dos anys la família Pinyol?

Co = Import de l’autocaravana 41.300,00 AC

i = 4/100 = 0,04

n = 2

Cn = Co(1 + i)n = 41.300, 00(1 + 0, 04)2 = 44.670, 08

L’import que haurà de pagar la família Pinyol serà de 44.670,08 AC

2. Quin és l’import d’interessos que pagarà?

I = Cn − Co

I = 44.670,00 - 41.300,00 = 3.370,08 AC

L’import d’interessos que pagarà la família Pinyol serà de 3.370,08 AC.

Una altra possible situació que pot donar-se és que una empresa es trobi que no
cobra una venda dins del termini establert amb el client.

Si això passa, l’empresa haurà de fer una factura al client morós amb els interessos.

En l’actual Llei 15/2010 es preveu la possibilitat de cobrar interessos per
mora si, un cop arribat el venciment, el client no fa efectiu el pagament
acordat; encara que no se n’especifiqui res en el contracte de compravenda
i sense necessitat de preavís. També s’estableix el tipus d’interès que es
podrà aplicar (euribor + 7%) i a part dels interessos sobre l’import impagat
es podran imputar al comprador tots els costos generats per la reclamació
del cobrament.

2.5 Gestió i negociació dels documents de cobrament

Podem dir que quan es negocien les condicions comercials entre venedor i
comprador s’ha d’estipular expressament el que, habitualment, es denomina forma
de cobrament-pagament i que inclou:
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1. El termini (venciment) en el qual el venedor cobrarà la venda (o el compra-
dor pagarà la compra). És el “quan”.

2. El mitjà a través del qual el venedor cobrarà la venda (o bé el mitjà amb què
el comprador pagarà la compra). És el “com”.

2.5.1 Introducció als mitjans de cobrament

Alguns dels mitjans de cobrament són:

• L’efectiu és el pagament que fa un client amb diners. També s’anomena en
metàl·lic.

• La domiciliació bancària (el rebut bancari) és una operació a través de
la qual el venedor presenta, a una entitat financera, un rebut bancari perquè
el pagui el comprador. El comprador, prèviament, ha hagut d’autoritzar al
venedor a presentar-lo i a la seva entitat financera a pagar-lo.

• El xec és un document que formalitza el comprador i el lliura al venedor, el
qual podrà cobrar-ne el seu import a través d’una entitat financera.

• La lletra de canvi és un document formalitzat pel venedor a través del qual
el venedor ordena al comprador a pagar en una data concreta i, generalment,
a través d’un banc. És habitual, però no imprescindible, que estigui
acceptada pel comprador.

• El pagaré és un document formalitzat pel comprador que conté la promesa
de pagar una determinada quantitat en una data concreta, a través d’una
entitat financera.

• La transferència bancària és l’operació a través de la qual el comprador fa
arribar l’import a pagar des del seu compte bancari al compte del venedor.

• L’ingrés en compte es dóna quan el comprador ingressa personalment una
quantitat de diners (anant a l’entitat bancària del venedor) en el compte del
venedor.

• La targeta electrònica la utilitza el comprador en pagaments al comptat.
El venedor ha de tenir contractat aquest servei en una entitat financera i
oferir-lo als seus clients.

• El gir postal és un mitjà que té el comprador de pagar al venedor a través
d’un intermediari que és Correus. El comprador lliura els diners a l’oficina
de Correus que s’encarregarà de fer-los arribar al venedor.

• El pagament contra reembors és un mitjà de pagament que inclou el
lliurament de les mercaderies. En aquest cas el venedor lliura els productes,
a través de Correus o altres empreses especialitzades, al comprador que
haurà de pagar-los en el moment de rebre’ls. En el cas que no els pagui,
l’intermediari (Correus o altres empreses) no farà el lliurament de la
mercaderia.

Documents de
cobrament...? Documents
de pagament...?

S’està parlant del mateix
concepte vist des de la
perspectiva del venedor o del
comprador. Per al venedor és un
document que li permetrà cobrar
la venda i per al comprador serà
el document a través del qual
pagarà la compra.
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Factura signada

Per justificar un pagament, es pot
substituir un rebut tradicional per
la signatura i segell de l’empresa

emissora en la mateixa factura,
junt a l’expressió “pagat”.

Aquests mitjans de cobrament-pagament són modalitats diferents de cobrar o
pagar. Cal fer les diferenciacions següents:

• El mitja de cobrament-pagament en efectiu no requereix cap document, però
quan s’utilitza s’ha de justificar el pagament amb un rebut tradicional o
signant la factura.

• Alguns d’aquests mitjans són directament documents de cobrament-
pagament. Per exemple, un xec i un pagaré, perquè lliurant-los permeten
fer el cobrament-pagament directament. Caldrà justificar el pagament amb
un rebut tradicional o signant la factura.

• Altres mitjans són actuacions que cal portar a terme (ja sigui pel comprador
o pel venedor) i que generen documents per autoritzar o ordenar el pagament,
els quals un cop fet el pagament es converteixen en justificants. Per exemple,
la domiciliació bancària, la lletra de canvi i la transferència bancària.

Taula 2.17. Documents i justificants dels principals mitjans de cobrament-pagament

Mitjans de cobrament -
pagament

Documents utilitzats

Document de pagament Justificant

Efectiu Rebut tradicional

Domicialiació bancària Autorització
Rebut bancari

Rebut bancari pagat

Xec Xec Rebut tradicional

Lletra de canvi Lletra de canvi (acceptada) Lletra de canvi pagada

Pagaré Pagaré Rebut tradicional

Transferència bancaria Ordre de transferència Ordre de transferència signada
pel banc

A aquests mitjans de cobrament, en alguns casos, els cal la gestió d’una entitat
financera; de manera que el venedor, per fer efectiu el cobrament de la venda,
necessitarà contractar els serveis d’una entitat financera i seguirà un procediment
concret per tal d’obtenir els diners del cobrament de la venda. Igualment passarà
en el cas del comprador que no podrà utilitzar certs mitjans de pagament sense el
pacte previ amb alguna entitat financera.

Una particularitat d’aquests documents o modalitats de cobrament és que, en
alguns casos, permeten al venedor fer efectiu el cobrament de la venda abans del
venciment establert amb el comprador. Aquesta possibilitat existeix perquè les
entitats financeres fan un servei doble:

1. Gestió del cobrament. S’encarreguen de fer efectius els documents de
cobrament un cop arribat el venciment.

2. Servei de bestreta. Avancen l’import del document de cobrament, com si
es tractés d’un préstec.
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També hem de tenir present que aquests mitjans de cobrament obliguen al venedor
i al comprador a una sèrie d’accions com poden ser: formalitzar documents, donar
autoritzacions, pagar taxes, etc.

Quan pensem en l’acció de pagar, normalment donem per fet que “qui paga” ha
de fer l’acció de donar “alguna cosa” a qui cobra. O sigui, el comprador donarà
diners o algun document al venedor.

En realitat, en algunes ocasions és el mateix venedor qui genera o fa el document
a través del qual cobrarà la seva venda.

Observeu la taula 2.18 en la qual es relacionen els mitjans de pagament i les
accions que fa comprador i venedor en cada cas.

Fixeu-vos que en el cas del pagament contra reembors és un cas especial perquè
és l’intermediari qui justificarà el pagament (taula 2.18).

Taula 2.18. Accions del venedor i comprador en els documents de pagament-cobrament

Venedor Comprador

Rebut tradicional L’ha de complimentar Pagarà en efectiu, amb xec o amb
pagaré

Rebut bancari L’ha de complimentar El pagarà arribat el venciment

Xec El cobra a través de l’entitat
financera

L’ha de complimentar

Lletra de canvi L’ha de complimentar El pagarà arribat el venciment

Pagaré El cobra a través de l’entitat
financera

L’ha de complimentar

Transferència bancària El cobra a través de l’entitat
financera

L’ha d’ordenar

Ingrés en compte El cobra a través de l’entitat
financera

L’ha de fer

Tarjeta electrònica Cobra utilitzant un datàfon Paga presentant la targeta

Gir postal El cobra a través de Correus L’ha de fer

Pagament contra reembors Lliura la mercaderia a través de
Correus o altres empreses

Paga quan Correus o una altra
empresa li lliura la mercaderia

2.5.2 El crèdit comercial

El crèdit comercial és el préstec que fa una empresa venedora a un client quan li
permet pagar ajornadament.

Amb l’aplicació de la Llei 15/2010 el crèdit comercial ha quedat molt limitat
en les operacions entre empreses, i queda pràcticament només per a les
vendes a consumidors finals.

Quan una empresa que ven els seus productes negocia amb els clients la forma de
pagament haurà de planificar i assegurar que ho cobrarà i que, a més, ho farà en
un termini raonable de temps.
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El finançament

és la capacitat de disposar de
capital per dur a terme una

activitat.

Les formes de cobrar una venda suposen, com ja hem vist, més o menys temps
però també poden suposar a l’empresa més o menys dificultat per fer efectiva la
venda, més tràmits, més despeses i, fins i tot, més o menys garantia de cobrament.

És lògic pensar que el venedor sempre voldrà obtenir el cobrament d’una venda
en el termini més curt de temps mentre que, per contra, el comprador mirarà
d’allargar el termini de pagament tant com li sigui possible. També podem dir
que hi ha mitjans de pagament que ofereixen al venedor una seguretat immediata
de cobrament, com ara l’efectiu, per exemple, i d’altres que poden suposar-li
inconvenients com la gestió d’emetre’ls i gestionar-los.

Aquestes consideracions són molt importants en l’àmbit empresarial i formen
part, entre d’altres, del que es coneix com a crèdit comercial que és una font
de finançament a curt termini.

Quan es parla del moviment de cobraments i pagaments que es duu a terme en
una empresa ens adonem que és important portar un control dels pagaments que
cal realitzar (en quin moment cal fer-los, per quin import, etc.) i dels cobraments
pendents (quan s’han de rebre, per quin import, risc del cobrament, etc.).

El control que pot portar a terme, respecte als pagaments i cobraments, pot ser:

• Previ, a través de la previsió de les despeses. L’empresa calcula aproxima-
dament, però tan acuradament com li és possible, l’import de despesa i els
venciments o periodicitat amb què es faran els pagaments.

• Simultani, a través del pla de tresoreria. L’empresa controlarà el moviment
tant de cobraments com de pagaments, és a dir, les entrades i sortides de
diners de l’empresa. En aquest cas, el control que es portarà a terme serà
directament amb la negociació i gestió amb proveïdors i clients.

Gestió dels documents de pagament

Amb l’aplicació de la Llei 15/2010 el crèdit comercial ha quedat molt limitat en
les operacions entre empreses. Però, de vegades, en la gestió dels pagaments no
es tracta tant d’allargar el termini de pagament, sinó de controlar la capacitat de
pagament de l’empresa quan arriba el seu venciment. És a dir, molts cops és més
senzill fer que un pagament conegut i periòdic es pugui fraccionar perquè suposa
que el control que en faci l’empresa sigui superior. Per exemple, contractar una
pòlissa d’assegurança trimestralment. Això permet a l’empresa que un pagament
elevat anual, que pot suposar-li un trasbals, es pugui fer controladament i de
manera planificada. El mateix succeiria amb els subministradors.

En qualsevol cas:

1. Cal controlar exhaustivament el calendari de pagaments per evitar impa-
gats que comportin haver de pagar interessos de demora.

2. Cal tenir especial cura a controlar anualment els venciments dels paga-
ments ajornats a llarg termini i planificar-ne el pagament. Actualment
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aquests pagaments ajornats corresponen, fonamentalment, als pagaments
de les quotes de crèdits bancaris.

3. El control dels albarans és fonamental. Actualment els albarans són
documents que tenen una importància rellevant perquè determinen el dia
que s’ha rebut la mercaderia o el servei, i és a partir d’aquesta data de
recepció que es compten els terminis de pagament per calcular el màxim
de dies segons la llei. A més, en els albarans s’hi faran constar totes les in-
cidències observades en el lliurament, com ara reclamacions o devolucions
de productes.

4. És important que les reclamacions i les devolucions que hagi efectuat l’em-
presa es controlin per assegurar que les factures que pagarà posteriorment
són correctes.

Gestió dels documents de cobrament

Els comptes per cobrar constitueixen el crèdit que l’empresa concedeix als seus
clients.

Amb l’objectiu de conservar els clients actuals i atreure nous clients, la majoria
de les empreses recorren a oferir crèdit; és a dir, permetre’ls l’ajornament del
pagament de les factures. Amb l’aplicació de la Llei 15/2010, aquestes operacions
només es poden oferir als clients que són consumidors finals.

Les condicions de crèdit poden variar segons el tipus d’empresa i el sector
d’activitat, tot i que, generalment, les empreses del mateix sector ofereixen
condicions de pagament similars.

Cal aclarir que no es tracta només de valorar si interessa tenir un termini de
cobrament curt, sinó que la gestió del cobrament no suposi més costos que
beneficis. Per exemple, una empresa té la possibilitat de cobrar una venda
immediatament anant al domicili del comprador que està a 200 km del domicili
de l’empresa. En aquest cas, lògicament, el desplaçament encareix la gestió de
cobrament i serà convenient buscar una altra manera de cobrar, encara que li suposi
a l’empresa venedora esperar uns dies.

Podem dir que la gestió de la forma de cobrament de les vendes consta de diferents
etapes:

1. L’empresa haurà de determinar les condicions de venda: Quant temps es
concedirà als clients perquè paguin les seves factures? Està disposada a
oferir un descompte per pagament immediat?

2. Caldrà decidir el document de cobrament que s’exigirà al client.

3. S’analitzarà la probabilitat de pagament dels clients. Es poden consultar
historials previs dels clients, es demanaran referències bancàries, etc.

4. Es decidirà l’import del crèdit que es vol concedir a cada client. Pensem
que depenent de la política de l’empresa, concedint més o menys crèdit,
assumirà més o menys risc.

Pel que fa als cobraments,
és important:

• Pactar sempre amb el
client la forma de
cobrament per evitar
confusions.

• Portar un control dels
venciments (dates de
cobrament) perquè els
clients no es demorin
en el pagament.

• Fer els terminis de
cobrament tan curts
com sigui possible.
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5. Finalment, una vegada concedit el crèdit, es presenta el problema de fer
efectiu el cobrament del venciment. Això significa controlar permanent-
ment venciments i, en el cas que algun client no pagui, fer les reclamacions
pertinents.

La majoria de les empreses sol·liciten als seus clients que signin documents de
cobrament quan se’ls concedeix crèdit (pagar ajornadament) perquè poden suposar
alguns avantatges. Entre d’altres:

• El document de cobrament pot convertir-se en efectiu abans del seu
venciment si es descompta en una entitat financera.

• En cas d’impagament permet efectuar una demanda judicial que pot fer
possible cobrar el deute. Amb la nova llei 15/2010 s’han millorat molt les
condicions de reclamació, encara que no hi hagi documents específics de
cobrament.

• La tinença d’un document permet tenir un reconeixement per escrit, tant
del termini del deute, com de l’import d’aquest.

A més, el fet que les entitats financeres facin d’intermediaris en alguns d’aquests
mitjans de cobrament pot facilitar a l’empresa, per exemple, obtenir algun tipus
de crèdit perquè la seva entitat financera coneixerà quins cobraments rebrà en un
futur, ja sigui proper o llunyà.
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