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Introducció

Per poder fer una anàlisi de l’estat econòmic o financer d’una empresa, tant si és
multinacional, pime o microempresa, amb pèrdues o amb guanys, endeutada o
no, es necessiten unes eines i tècniques que són la raó de ser de la comptabilitat.
Aquestes eines i tècniques han de ser homogènies per poder comparar dades
econòmiques a nivell:

• intern, per veure l’evolució de l’empresa durant un període de temps.

• extern, per poder analitzar les dades comparant-les amb les d’altres empre-
ses del nostre sector.

En aquesta unitat es comença a ensenyar la tècnica de la comptabilitat, una tècnica
que és de molta utilitat per a les empreses a l’hora de prendre decisions.

El bon ús de la informació que ens proporciona una bona comptabilitat serà de
gran utilitat per a tots els grups amb interessos a l’empresa (accionistes, proveïdors,
organismes estatals, clients, treballadors, etc.).

A més, la comptabilitat no es redueix només a l’àmbit empresarial, ja que podem
aplicar aquesta eina fins i tot a l’economia domèstica o familiar.

Dins del món empresarial s’utilitzen sovint termes comptables com despeses,
ingressos, rendibilitat, costos o d’altres. Aquests termes són el pa de cada dia
en el món dels negocis.

La introducció a la comptabilitat s’ha de fer pas a pas, d’una manera metòdica.
Aquest aprenentatge progressiu ens permetrà aprendre l’abundant terminologia,
el seu complex funcionament, i ens ajudarà a tenir la base necessària per arribar a
dominar la comptabilitat.

En l’apartat “El patrimoni empresarial” fem una aproximació al tipus d’empreses
i la seva classificació per poder treballar els conceptes fonamentals que ens
permetran comprendre què és i per a què serveix la comptabilitat. És important
assolir aquests coneixements presentats al començament del crèdit, ja que són
conceptes necessaris per poder continuar-ne l’aprenentatge.

En l’apartat “El PGC i PGC PIME” es presenta el PGC, com a text legal que té
com a finalitat assessorar les empreses per portar la comptabilitat d’acord amb
uns criteris, normes i principis generalment acceptats, i s’estudia l’estructura del
pla de comptes i els principis comptables, tot acompanyat d’exemples per a una
comprensió millor.

En l’apartat “Metodologia comptable” s’estudia de manera molt didàctica i amb
gràfics aclaridors la iniciació a la comptabilització.
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Per assolir els coneixements que anireu adquirint us suggerim que aprofundiu en
la matèria treballant les activitats i els exercicis d’autoavaluació que trobareu al
material en suport web.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Reconeix els elements que integren el patrimoni d’una organització econòmica
classificant-los en masses patrimonials.

• Identifica les fases del cicle econòmic de l’activitat empresarial.

• Distingeix els diferents sectors econòmics basant-se en la diversa tipologia
d’activitats que s’hi desenvolupen.

• Diferencia entre inversió/finançament, inversió/despesa, despesa/pagament
i ingrés/cobrament.

• Defineix els conceptes de patrimoni, element patrimonial i massa patrimo-
nial.

• Identifica les masses patrimonials que integren l’actiu, el passiu corrent i
no corrent i el patrimoni net.

• Relaciona cada massa patrimonial amb les fases del cicle econòmic de
l’activitat empresarial.

• Ordena en masses patrimonials els elements patrimonials més usuals en les
empreses.

• Identifica l’inventari com a instrument que detalla els elements patrimonials
de l’empresa.

2. Identifica el contingut bàsic del Pla general de comptabilitat i del Pla general de
comptabilitat de la petita i mitjana empresa (pime), interpretant la seva estructura.

• Relaciona la normativa mercantil amb el Pla de comptes.

• Reconeix el pla de comptes com a instrument d’harmonització comptable en
l’àmbit de la Unió Europea amb les normes internacionals de comptabilitat
(NIC) i les normes internacionals d’informació financera (NIIF), entre
d’altres.

• Reconeix la tipologia d’empreses que han d’aplicar el PGC, el PGC-PIME
i les NIC/NIIF.

• Identifica les diferents parts del PGC i del PGC-PIME.

• Identifica els principis comptables establerts al marc conceptual del pla.

• Identifica els criteris de valoració comptables establerts en el marc concep-
tual del pla.
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• Diferencia les parts del pla comptable que són obligatòries de les que no ho
són.

• Descriu el sistema de codificació establert en el pla de comptes i la seva
funció en l’associació i desglossament de la informació comptable.

• Identifica els comptes que corresponen als elements patrimonials.

• Codifica un conjunt d’elements patrimonials d’acord amb els criteris del pla
comptable.

• Identifica els comptes anuals que estableix el pla de comptes.

3. Reconeix la metodologia comptable analitzant la terminologia i els instruments
comptables utilitzats en l’empresa.

• Distingeix les fases del d’obertura, gestió, regularització i tancament del
cicle comptable complet adaptant-les a la legislació vigent.

• Descriu el concepte de compte com a instrument per representar els di-
ferents elements patrimonials i fets econòmics de l’empresa, aplicant el
mètode de comptabilització per partida doble.

• Reconeix els criteris de càrrec i abonament com a mètode de registre de les
modificacions del valor dels elements patrimonials.

• Diferencia els comptes més usuals de compres i despeses i vendes i
ingressos.

• Diferencia els comptes relacionats amb les adquisicions i lliuraments intra-
comunitaris i amb les operacions exteriors.

• Diferencia els comptes més usuals d’actiu no corrent, existències, creditor i
deutors per operacions comercials, comptes financers i finançament bàsic.

• Diferencia els comptes relacionats amb la depreciació de valor de l’immo-
bilitzat.

• Reconeix la importància del balanç de comprovació com a instrument bàsic
per a la identificació d’errors i omissions a les anotacions dels comptes.

• Estableix la funció del balanç de situació, dels comptes de pèrdues i guanys,
de l’estat de canvis en el patrimoni net (pimes), de l’estat de fluxes d’efectiu
i de la memòria.

• Obté i interpreta el concepte de resultat comptable.
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1. El patrimoni empresarial

Les empreses, ja siguin comercials, industrials o de serveis, necessiten un patrimo-
ni per poder existir. Aquest patrimoni sorgeix per les aportacions dels accionistes
en el moment de la creació de l’empresa i es pot ampliar a mesura que l’empresa
creix.

1.1 L’activitat econòmica, el cicle econòmic i la comptabilitat

Al llarg de la història, les persones han tingut unes necessitats que els fan desitjar
béns i serveis. Aquestes necessitats són molt diferents segons el lloc on viuen, la
classe social de la qual formen part, els recursos de què disposen...

Exemple de necessitats

Les necessitats que podem tenir les persones que vivim en un país desenvolupat no són
les mateixes que les que tenen en un país subdesenvolupat.

Nosaltres podem tenir la necessitat de canviar el cotxe, mentre que en països del Tercer
Món unes de les necessitats principals són l’alimentació i la sanitat.

Quan es parla de necessitats, s’ha de tenir en compte que són il·limitades, i els
recursos per obtenir-les són escassos. Aquests recursos són:

• recursos naturals,

• treball,

• capital.

El fet que aquests recursos siguin escassos fa que s’hagi de pagar per obtenir-los,
i per tant hi ha persones disposades a subministrar aquests béns a la resta de la
població a canvi d’una remuneració econòmica.

És aquí quan comença el concepte d’empresa, que és considerada com una unitat
econòmica de producció.

Les empreses, per dur a terme la funció de producció dins del sistema econòmic,
necessiten les famílies no només perquè facin la funció de consum, sinó perquè
aportin factors de producció.
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L’objectiu principal d’una unitat econòmica de producció (empresa) és
desenvolupar una activitat que faciliti al mercat béns o serveis per satisfer les
necessitats humanes, amb la finalitat d’obtenir uns beneficis. Per aconseguir-
ho ha de coordinar un conjunt d’elements com ara recursos humans o
econòmics.

A la figura 1.1 podem observar els elements que entren i surten a l’empresa.

Figura 1.1. L’empresa com a sistema

Per produir o comercialitzar béns o serveis, l’empresa organitza, coordina i
controla els mitjans materials, els recursos humans i la tecnologia necessària.
L’objectiu final d’una empresa pot ser:

• Produir béns (empreses industrials).

• Comercialitzar béns (empreses comercials).

• Prestar serveis (empreses de serveis).

Totes les operacions que es produeixen entre l’empresa i el món exterior (compres,
vendes, cobraments, pagaments) determinen l’àmbit extern de la circulació de
valors de l’empresa. En l’àmbit intern de la circulació de valors de l’empresa
es produeix el procés econòmic de formació de costos (producció). Aquestes
operacions s’esdevenen en el si mateix de l’empresa. Tots els conceptes anteriors
són d’una gran importància.

Com podem veure a la figura 1.2 es produeixen dos fluxos (béns, serveis i diners)
en sentits contraris.

Flux circular de béns i diners

• Compra al món exterior béns i serveis. Anomenem despesa l’equivalent monetari d’aquests.

• Paga al món exterior l’import dels béns i serveis comprats (sous). Es tracta d’una sortida de
diners de la caixa de l’empresa.

• Rep del món exterior els diners que necessita per fer la seva activitat.

• Torna al món exterior els diners rebuts en préstec. Retribueix els diners rebuts (interessos,
dividends).

• Ven al món exterior béns i serveis, que tenen com a equivalent monetari el que anomenem
ingrés.
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• Cobra del món exterior l’import dels béns i serveis venuts. Es tracta d’una entrada de diners
a la caixa de l’empresa.

Figura 1.2. Flux circular de béns, serveis i diners

1.1.1 Classificació de les empreses

Com a conseqüència de la complexitat del món empresarial, a més de les grans
diferències que hi ha entre les empreses, les podem classificar segons diferents
criteris, tot i que n’hi pot haver d’altres:

1. Segons l’activitat econòmica que desenvolupin:

• Empreses del sector primari: són les empreses l’activitat de les quals és
l’extracció de recursos naturals (pesca, mineria, ramaderia...).

• Empreses del sector secundari: són les empreses que transformen les matè-
ries primeres per donar-los més utilitat (indústria química, tèxtil, empreses
constructores...).

• Empreses del sector terciari: és el sector que anomenem serveis, que es
caracteritza per l’actuació física i intel·lectual de l’ésser humà (Mercadona).

2. Segons les dimensions (per establir la mida d’una empresa es valoren el volum
de negoci, el nombre de treballadors o els beneficis obtinguts):

• Empreses grans

• Empreses mitjanes

• Empreses petites

• Microempreses
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3. Segons la forma jurídica:

• Empresa individual: la propietària de l’empresa és una persona física que
respon il·limitadament amb tots els seus béns davant de tercers.

• Societats: associacions de persones físiques o jurídiques que aporten un
capital per a la realització d’una activitat econòmica.

4. Segons la propietat del capital:

• Empresa privada: el capital pertany a particulars.

• Empresa pública: el capital pertany a l’Estat.

• Empresa mixta: el capital és compartit entre l’Estat i particulars.

1.1.2 L’activitat empresarial

Com que les necessitats són il·limitades, i cada vegada augmenta més el consum de
béns i serveis, l’activitat empresarial assoleix un paper important en l’economia.

L’activitat empresarial és la que duu a terme l’empresa amb la finalitat de
satisfer la demanda dels consumidors i a la vegada obtenir-ne un benefici.

Per poder desenvolupar aquesta activitat empresarial, tota empresa té unes neces-
sitats de finançament que podem classificar en els tipus següents:

• Finançament propi: recursos aportats pels individus que formen la socie-
tat.

• Finançament aliè: recursos aportats per elements externs a la societat,
normalment en forma de préstecs o crèdits.

1.1.3 La comptabilitat

Si mirem la història, veurem que des de l’antiguitat (l’Egipte dels faraons,
Babilònia, Grècia) ja es feien llistes separades on figuraven els que tenien diners,
els que tenien béns, els que devien i els que els devien.

Amb el temps això ha anat evolucionant fins a arribar al sistema de comptes actual.

La comptabilitat és un seguit de normes que serveixen per registrar,
sintetitzar i mesurar el patrimoni d’una empresa, amb la finalitat de poder
interpretar els resultats i conèixer-ne la situació econòmica i financera.
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Destinataris de la
informació comptable

• Els directius de
l’empresa

• Els accionistes

• L’Administració pública

• Proveïdors, creditors i
clients

• Els treballadors

• Entitats financeres

Aquesta informació no només ha de ser útil a l’empresa, sinó que ha de servir per
informar terceres persones relacionades amb l’empresa.

A la figura 1.3 podem veure com la comptabilitat uneix els qui prenen decisions
amb la informació comptable.

Figura 1.3. Procés comptable

La informació comptable s’extreu d’una sèrie de documents habituals en el món de
l’empresa com serien factures, extractes de comptes, contractes, rebuts, nòmines,
etc.

Classificació de la comptabilitat

El món de la comptabilitat és molt ampli, i com es pot veure a l’esquema de la
figura 1.4, distingirem els següents tipus de comptabilitat.

• Comptabilitat financera o general: té com a objectiu registrar les opera-
cions que relacionen l’empresa amb l’exterior i informar del patrimoni.

• Comptabilitat financera: és l’encarregada d’informar sobre el resultat
i la situació economicofinancera de l’empresa en un període de temps
determinat: L’exercici comptable. A tot això s’hi arriba una vegada es té
en compte totes les transaccions fetes a l’empresa.

• Comptabilitat de costos o analítica: analitza la situació empresarial
interna amb la finalitat de determinar els costos del processos de fabricació
i aportar a l’empresa informació rellevant que permeti prendre decisions per
assolir els objectius establerts.

• Comptabilitat de societats: s’estudien determinades operacions que no-
més es poden donar en les societats, com pot ser la constitució, ampliacions
de capital, fusió d’empreses...
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Exercici econòmic

Període de temps entre dos
balanços consecutius. És la

unitat de mesura comptable de la
vida de l’empresa, normalment

són 12 mesos, que no han de
coincidir amb l’any civil, equival

a l’any comptable o econòmic.

Figura 1.4. Classificació de la comptabilitat

Finalitat de la comptabilitat

La comptabilitat té diverses finalitats: mostrar la situació a l’inici de l’exercici
econòmic, oferir informació de les variacions del patrimoni durant l’exercici
econòmic, determinar el benefici o pèrdua de l’exercici econòmic i informar de
la situació econòmica i financera en finalitzar l’exercici econòmic.

A qui interessa la comptabilitat?

Molts són els que estan interessats a conèixer la comptabilitat de les empreses.
Sempre s’ha dit que les empreses portaven dues comptabilitats: la real i la que
es mostra al públic. Això es feia per amagar impostos, però això cada vegada és
més difícil, atès que els organismes de control tenen més mitjans per assegurar-
se que no succeeixi i que tothom liquidi els impostos corresponents. D’aquesta
manera ens assegurem que la comptabilitat mostri la imatge fidel del patrimoni.
Els interessats en la informació comptable són:

• La direcció de l’empresa, que necessita informació comptable detallada
i urgent per prendre decisions importants. Decisions com: comprem un
camió amb lletres de canvi o bé amb un contracte de leasing? Demanem
un préstec o fem ampliació de capital? S’ha de llançar un nou producte al
mercat?

• Els accionistes, a qui els interessa saber quant val la seva acció. Com
més bé vagi l’empresa més pujaran de valor. Si les dades comptables no
són favorables sempre poden optar per vendre l’acció i invertir-la en altres
negocis o productes financers. La informació que solen rebre els accionistes
són informes periòdics sobre l’evolució i perspectives de l’empresa. A més,
els accionistes també tenen accés als comptes anuals de l’empresa.
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• Els proveïdors, que necessiten controlar el risc que tenen quan subministren
els productes o estableixen una nova relació comercial. Les empreses
proveïdores grans solen sol·licitar els comptes anuals, els principals clients
de l’empresa i els bancs amb qui treballa.

• Els clients, que només demanaran informació comptable en el cas de ser
grans, com poden ser cadenes alimentàries com l’Alcampo o El Corte
Inglés. Això ve perquè s’acostuma a signar un contracte de subministrament.
Abans de signar-lo, sol·liciten els comptes anuals, i la llista dels principals
proveïdors i clients. A més, visiten les instal·lacions de l’empresa per
assegurar-se que és una empresa solvent, sense problemes i amb capacitat
de complir el compromís de subministrament.

• Els bancs, que tenen les mateixes raons que els proveïdors, ja que volen
controlar el risc que té la nostra empresa. Els bancs no volen tenir morosos,
tenen departaments sencers per estudiar l’anàlisi comptable dels clients.
Aquests departaments demanen de forma periòdica els comptes anuals,
balanços de comprovació de períodes inferiors a un any, liquidacions d’im-
postos com IVA, IRPF i impost de societats, assegurances socials, clients i
proveïdors principals de l’empresa, la relació d’accionistes, garanties reals
que pot oferir l’empresa, etc. Tota aquesta informació permet fixar les
comissions i tipus d’interès a aplicar en les relacions comercials, si deixa o
no a l’empresa en nombres vermells (sense saldo), si li concedeixen o no un
préstec i de quant ha de ser la quantia màxima.

• Els treballadors, que també estan interessats en aquesta informació. La
gestionen per mitjà dels seus representants del comitè d’empresa, que
demanen els comptes anuals, informes sobre les vendes i producció. Amb
aquestes dades poden veure si són segurs els seus llocs de feina.

• Les administracions públiques (Agència Tributària, Seguretat Social,
comunitat autònoma, ajuntaments, Institut Nacional d’Estadística, etc.) exi-
geixen informació comptable de l’empresa segons models oficials, (model
200, model TC-2, model 300, etc.) o en models comuns (comptes anuals).
Es basen en aquesta informació per obtenir recursos (impostos o taxes i
altres contribucions) o per distribuir-los (subvencions, bonificacions) en
funció de la situació econòmica i financera de l’empresa.

• Els auditors (per exemple, Price Waterhouse o Deloitte) han d’opinar si els
comptes reflecteixen la imatge fidel de l’empresa i si la comptabilitat s’ha
fet respectant les normes vigents. Serà la mateixa empresa la que faciliti les
dades i ells la contrasten amb els seus creditors i deutors.

• Les associacions empresarials, com per exemple les cambres de comerç,
que cooperen en diferents processos d’investigació i desenvolupament de
nous productes i mercats. Comparteixen amb la resta d’empreses, recursos
tècnics, humans i financers, però també informació comptable (comptes
anuals i informes específics). El projecte d’I+D és de llarga durada i
interessa conèixer la situació de cadascun dels integrants quant a solvència
per complir el compromís adquirit.
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Els accionistes

Són els socis d’una societat
anònima o d’una societat

comanditària per accions. Són
els posseïdors d’una o més

accions. Són els que han aportat
diners perquè l’empresa pugui

comprar els diferents béns.

• Analistes financers. Hi ha empreses com Axesor que assessoren futurs
clients que volen invertir a borsa i necessiten saber la situació econòmica i
financera de l’empresa.

A la taula 1.1 podeu veure un resum dels usuaris de la informació comptable
classificat en “interns o externs”, “amb relacions comercials o no” i si necessiten
“informació constant o bé puntual o periòdica”.

Taula 1.1. Usuaris de la comptabilitat

Usuaris Grups Informació

Externs Amb relacions
comercials

Clients
Proveïdors
Creditors
Prestadors

Sense relacions
comercials

Administració pública
Públic en general
Analistes
Agents de borsa
Competència
Futurs inversors

Puntual o periòdica

Interns Propietaris
Gestors
Treballadors

Contínua

Els béns i els drets per un costat representen la càrrega positiva del patrimoni.
Les obligacions suposen la part negativa.

A la vegada podem veure el que en diem béns a l’empresa. Amb aquests béns
l’empresa inicia la seva activitat principal. Són factors de producció propietat
de l’empresa que destinarà al seu ús (cotxes, maquinària, equips informàtics,
construccions, mobiliari, etc.), a la transformació (primeres matèries, productes
en curs) o venda (mercaderies, productes acabats...).

Els drets són situacions jurídiques que posicionen l’empresa a la situació favora-
ble de disposar o rebre alguna cosa. Habitualment seran diners (crèdits contra els
seus clients, dipòsits al seu favor en entitats de crèdit...).

Els deutes (obligacions) estan formats pel conjunt de dèbits de l’empresa a favor
de tercers. En un sentit ampli: propietaris de l’empresa, creditors, proveïdors.

L’existència de l’empresa està condicionada pels recursos propis i aliens que seran
transformats en uns recursos (coses i drets). L’empresa pot aconseguir els recursos
d’una manera molt simple o molt complexa. Per exemple: una sola aportació
de l’empresari o bé aportacions diverses (diners d’altres persones, materials o
mercaderies subministrades a crèdit). Les obligacions poden venir de dos grups:

• De tercers (creditors, proveïdors, etc.). Per exemple: quan l’empresa
compra mercaderies als proveïdors i no els les paga, aquests tenen dret a ser
remunerats per l’empresa. Aquest tipus de deutes reben el nom de recursos
aliens, o finançament aliè.

• Finançament propi, finançament aliè. Quan una persona vol comprar un
pis i el paga amb els diners que té estalviats, diem que ha fet una inversió i
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amb finançament propi. Però si compra el pis part en diners propis i la resta
amb una hipoteca, diem que ha invertit en un pis però amb finançament aliè.

• Els propietaris de l’empresa (empresari d’una empresa individual, socis si
és una societat, o accionistes si és una societat anònima) han fet aportacions
a l’empresa i en conseqüència tenen dret a participar dels seus rendiments.
D’aquesta part de diners en diem finançament propi i també patrimoni net.

1.2 L’actiu, el passiu i el patrimoni net d’una empresa

Aquests conceptes ens serviran per definir i classificar segons la seva naturalesa
els elements que formen part de l’empresa i que conjuntament constituiran el
patrimoni.

No podem posar en el mateix sac un edifici propietat de l’empresa que és utilitzat
per realitzar la seva activitat, que els diners que l’empresa té en el compte corrent
bancari, per tant els hem de classificar segons determinats criteris.

1.2.1 Descripció del patrimoni

Per desenvolupar la seva activitat, tota empresa ha de disposar d’una sèrie
d’elements que li són del tot necessaris.

Depenent del tipus d’activitat les empreses poden requerir edificis, màquines,
taules, cadires, ordinadors... A més, per fer front a aquestes inversions moltes
vegades necessita recórrer a entitats financeres per demanar préstecs. També és
una pràctica habitual que les operacions comercials entre empreses es facin amb
pagaments ajornats; d’això se’n diu treballar a crèdit.

Amb tot aquest seguit d’activitats, a més de veure que s’utilitzen béns materials,
també podem veure que es generen obligacions de pagament (un deute que tenim
amb el banc, amb proveïdors...) i drets de cobrament (les quantitats que ens deuen
els clients...).

Definim el patrimoni com el conjunt de béns, drets i obligacions
degudament valorats de què disposa l’empresa per dur a terme la seva
activitat.

Aquest conjunt de béns, drets i obligacions constitueixen els mitjans econòmics i
financers per aconseguir els seus objectius. Els elements que formen el patrimoni
reben el nom d’elements patrimonials (taula 1.2).

Les empreses, ja siguin comercials, industrials o de serveis, necessiten un patrimo-
ni per poder existir. Aquest patrimoni sorgeix de les aportacions dels accionistes
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en el procés de creació d’una empresa i es pot ampliar a mesura que l’empresa
creix.

Les aportacions fetes pels accionistes són les fonts de finançament.

Taula 1.2. Classes d’elements patrimonials

Elements Descripció Exemples

Béns Elements materials o immaterials que
són de l’empresa i que serveixen per dur
a terme l’activitat.

Terrenys
Edificis
Vehicles
Màquines
Ordinadors
Diners en efectiu
Diners al banc

Drets Deutes pendents de cobrament i drets
d’ús a favor de l’empresa

Factures pendents de cobrament dels
nostres clients
Lletres pendents de cobrament
Préstecs concedits

Obligacions Deutes que l’empresa ha de pagar a
terceres persones

Factures pendents de pagament als
nostres proveïdors
Lletres pendents de pagament
Préstecs bancaris

Anàlisi dels elements patrimonials

Una vegada identificats els elements patrimonials d’una empresa, els que presen-
ten característiques similars es poden agrupar en blocs homogenis, que reben el
nom de masses patrimonials. Podem distingir tres grans masses patrimonials:

1. Actiu: està format per tots els elements patrimonials que representen un
bé propietat de l’empresa o amb dret de cobrament. Exemples d’elements
patrimonials d’actiu són un edifici propietat de l’empresa, un ordinador propietat
de l’empresa, les mercaderies que hi ha al magatzem, els diners que hi ha a la
caixa forta, els diners que hi ha al compte corrent bancari...

2. Passiu no exigible, que també rep el nom de patrimoni net: el formen els
elements patrimonials que recullen les aportacions dels socis de l’empresa, els
beneficis que no s’han distribuït...

3. Passiu exigible, que està format per les obligacions de pagament i recull els
deutes generats per l’empresa. En aquest bloc trobarem les factures pendents de
pagament a proveïdors, lletres pendents de pagament...

El patrimoni pot presentar les estructures següents:

• L’estructura econòmica: està formada pel conjunt de béns de què disposa
l’empresa i els drets de cobrament que es convertiran en béns en un futur
(anomenats inversions).

• L’estructura financera: està formada pels recursos propis de l’empresa
i els recursos aliens que permeten adquirir els elements que l’empresa
necessita (reben el nom de fonts de finançament).
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Des del punt de vista comptable, podem representar el patrimoni segons la figura
1.5.

Figura 1.5. Representació del patrimoni

L’equilibri patrimonial

Relacionant els conceptes d’estructura econòmica i d’estructura financera podem
arribar a la conclusió que l’equació fonamental del patrimoni és la suma dels béns
més els drets menys les obligacions.

Actiu = passiu exigible + patrimoni net
Per tant:
Patrimoni net = actiu - passiu exigible

La diferència entre els béns i els drets de l’empresa i les obligacions d’aquesta
amb tercers serà el net patrimonial o patrimoni net (és el mateix).

El net patrimonial pertany al propietari de l’empresa. Constitueix l’autèntica
riquesa neta de què disposa i en conseqüència s’ha de considerar l’aportació neta
dels propietaris a l’empresa (figura 1.6).

Figura 1.6. Composició de l’actiu i del patrimoni net i passiu
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Llarg termini: períodes
superiors a un any.

Curt termini: períodes iguals
o inferiors a un any.

Classificació dels elements patrimonials

Les masses patrimonials d’actiu, passiu exigible i patrimoni net es poden dividir
a la vegada en submasses (taula 1.3).

Taula 1.3. Classificació dels elements patrimonials

Actiu Patrimoni net i passiu

Actiu no corrent:
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini

Patrimoni net

Actiu corrent:
Existències
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Inversions financeres a curt termini
Efectiu

Passiu exigible:
Passiu no corrent
Passiu corrent

1. Actiu

La terminologia comptable denomina actiu el conjunt de béns i drets. Tot el que
s’ha comprat perquè l’empresa funcioni, màquines, cotxes, patents, mercaderies,
etc. constitueix l’actiu.

El conjunt d’aplicacions o com s’han emprat els diners conformen l’actiu de
l’empresa. L’actiu és el conjunt de béns i drets de l’empresa. És l’estructura
econòmica.

El conjunt d’elements que formen l’actiu també rep el nom d’estructura econòmi-
ca.

Actiu = actiu corrent + actiu no corrent

• Actiu no corrent: està format pels elements de naturalesa duradora i que
no es poden convertir fàcilment en efectiu. Es divideix en:

– Immobilitzat intangible: elements patrimonials immaterials però
que es poden valorar econòmicament; per exemple, els programes
informàtics que fa servir l’empresa (ContaSOL, Contaplus...).

– Immobilitzat material: elements materials que formen part del
patrimoni empresarial d’una manera més o menys permanent; per
exemple, les màquines que té per produir, les furgonetes o els camions
que utilitza per al transport, els ordinadors, etc.

– Inversions financeres a llarg termini: totes les inversions fetes per
l’empresa amb un termini superior a un any; per exemple, un préstec
concedit per l’empresa que s’ha de retornar en tres anys.

• Actiu corrent: està format per tots els elements patrimonials que represen-
ten diners o que l’empresa podrà convertir fàcilment en efectiu a curt termini
i que li permetran desenvolupar la seva activitat. Es divideix en:
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Els elements patrimonials
s’ordenen de la manera
següent: l’actiu, de menys a
més liquiditat, i el passiu, de
menys a més exigibilitat.

– Existències: tots els elements patrimonials destinats per l’empresa
a la venda o transformació; per exemple, les matèries primeres que
han de ser transformades en la producció que hi ha al magatzem, les
mercaderies acabades que hi ha per vendre al magatzem, etc.

• Deutors comercials i altres comptes a cobrar: drets de cobrament que
l’empresa pot convertir en diners en efectiu en un període breu de temps;
per exemple, les factures de clients que tenim pendents de cobrament.

– Inversions financeres a curt termini: inversions dutes a terme per
l’empresa amb un termini igual o inferior a un any; per exemple,
l’adquisició d’accions d’una altra empresa per un període inferior a
un any.

– Efectiu: diners o elements patrimonials de liquiditat immediata; per
exemple, els diners dipositats al compte corrent bancari, els diners que
hi ha a la caixa de l’empresa.

2. Passiu exigible i patrimoni net

El net o net patrimonial és el conjunt d’elements que recullen els fons que
l’empresari, els accionistes o els socis han aportat a la unitat econòmica.
També són net patrimonial els beneficis generats per l’empresa no distribuïts.
Això es denomina finançament propi o recursos propis.

Actiu = passiu exigible + net patrimonial

El patrimoni net es divideix en elements patrimonials:

• Capital: Està format per les aportacions efectuades pels propietaris de
l’empresa, per exemple, dues persones decideixen formar una empresa, i
com aportació inicial aporten 5.000 AC cadascun; el capital social d’aquesta
empresa serà de 10.000 AC.

• Reserves: Són els beneficis obtinguts per l’empresa en exercicis anteriors i
que no han estat distribuïts entre els propietaris. Aquests beneficis romanen
a l’empresa en forma de reserves.

• Resultats pendents d’aplicació: Representen els resultats, amb signe
positiu o negatiu, d’exercicis anteriors pendents d’aplicació o destí.

• Subvencions, donacions i llegats rebuts: Representen les subvencions
rebudes que no es poden retornar, atorgades per tercers distints dels pro-
pietaris.

3. Passiu exigible

Està format pel conjunt d’obligacions de pagament que té l’empresa amb terceres
persones.
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• Passiu no corrent: recull els deutes generats per l’empresa, generalment
per finançar l’actiu no corrent, amb uns venciments que superen els dotze
mesos. Per exemple, un préstec sol·licitat a un banc i que s’ha de retornar
al cap de cinc anys.

• Passiu corrent: són els deutes que genera l’empresa per cobrir les neces-
sitats immediates, són els deutes a curt termini. Per exemple, les factures
pendents de pagament (proveïdors), les lletres pendents de pagament (efec-
tes comercials a pagar).

1.3 L’inventari: normativa legal, classes, elaboració i estructura

Fer un inventari consisteix a fer un recompte físic de tots els elements que formen
part del patrimoni de l’empresa.

L’inventari és la relació detallada i valorada dels elements patrimonials que
formen el patrimoni empresarial en un moment donat.

S’ha de tenir en compte que no només es tracta de fer el recompte dels béns, sinó
que també s’ha de fer de tots els drets i les obligacions. Les dades obtingudes
de l’inventari s’han d’anotar en un document que també rep el nom d’inventari
(figura 1.7).

Figura 1.7. Model d’inventari
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Cal considerar que una cosa és l’inventari recompte i una altra, l’inventari
document. Per fer l’inventari document és necessari haver fet abans l’inventari
recompte. La llista ha de ser:

1. Detallada. Hi han de ser tots els elements que tingui l’empresa. En el cas
que es parli de mercaderies, hi hauran de ser totes, especificades per nom i
referència. Si es tracta de mobiliari, també hi haurà de ser tot, especificant
de quin tipus es tracta, si són cadires, taules... amb la marca i la referència
de cada article.

2. Valorada. Tots els elements que hi ha a l’inventari han d’estar valorats
quantitativament. S’hi ha de detallar el preu unitari de cada element i el seu
valor total.

Els elements patrimonials s’han d’organitzar de la manera següent: d’una banda,
els béns i drets com a actiu i de l’altra, les obligacions com a passiu.

La diferència entre actiu i passiu ens donarà el patrimoni net.

1.3.1 Tipus d’inventari

Els inventaris poden classificar-se segons diferents criteris.

1. Segons el detall:

• Inventari general: inclou tot el patrimoni empresarial.

• Inventari parcial: inclou únicament una part del patrimoni. Exem-
ples d’inventaris parcials són l’inventari d’existències o l’inventari
d’immobilitat.

2. Segons el moment:

• Inventari inicial: es redacta a l’inici de l’activitat empresarial.

• Inventari de gestió o de final d’exercici: es redacta a la finalització
de l’exercici comptable.

• Inventari extraordinari: es redacta en situacions excepcionals, com
poden ser la liquidació del negoci, la venda o l’absorció, situacions de
suspensió de pagaments o fallida.

1.3.2 Estructura de l’inventari

L’inventari consta de tres parts: encapçalament, cos i peu (vegeu figura 1.8):

1. Encapçalament. Conté les dades identificatives.
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• Número d’inventari

• Data d’elaboració de l’inventari

• Identificació de l’empresa (raó social) o de l’empresari individual
(nom i cognom)

• Domicili

• Identificació del tipus d’inventari

2. Cos. Conté el detall valorat dels elements patrimonials agrupats per masses
homogènies, identificant quan correspongui les unitats, el preu unitari, les
quantitats parcials i totals. Al final del cos es detalla el resum indicat el total
de l’actiu, el passiu i el valor net.

3. Peu. Conté la certificació signada pel gerent de l’empresa o l’empresari
individual. Detalla en lletres el valor del net patrimonial o capital líquid.

Figura 1.8. Estructura de l’inventari

Exemple d’elaboració d’inventari

Seguint amb l’exemple de l’empresa SOLIMAR, SL, vegeu l’elaboració de l’inventari general
número 1.

A més de la informació dels elements patrimonials i la seva valoració, l’empresa està
radicada a l’avinguda Paral·lel, 71, de Barcelona (08004). La data d’elaboració de l’inventari
és el 15 de febrer de 2019.
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A partir de la informació disponible, l’inventari pot ser com el que mostra la figura 2.1:

Figura 1.9. Inventari de SOLIMAR SL

Exemple d’un altre model d’inventari

Una empresa dedicada a la venda de pilotes de futbol presenta el patrimoni següent.
Confecciona l’inventari n. 3 classificat per masses patrimonials.

Diners en efectiu:

• 2 bitllets de 500 AC

• 25 bitllets de 50 AC

• 30 bitllets de 20 AC

• 12 bitllets de 10 AC

• 15 bitllets de 5 AC

Disponible en els comptes corrents:

• BBVA - 17.000 AC

• La Caixa - 22.300 AC

Deutes de clients documentats amb factures:

• Piqué, SA - 2.200 AC
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• Pujol, SL - 2.250 AC

Deutes de clients documentats amb lletres de canvi:

• Infesta, SA - 3.350 AC

Flota de furgonetes:

• Furgoneta A - 12.000 AC

• Furgoneta B - 14.000 AC

• Furgoneta C - 9.750 AC

Ordinadors per al personal de l’empresa:

• 3 ordinadors de sobretaula - 950 AC c. u.

Mobiliari d’oficina:

• 3 taules - 750 AC c. u.

• 7 cadires - 210 AC c. u.

Material divers: 1.250 AC

Terrenys propietat de l’empresa:

• Terreny destinat a aparcament de la flota - 45.000 AC

Deutes a llarg termini a proveïdors d’immobilitzat:

• Mannan, SA - 7.250 AC

• Intimatori, SL - 3.482 AC

Deutes pendents a proveïdors documentats amb factures:

• Saqui, SA - 17.325 AC

• Turdetània, SA - 8.190 AC

Deute a la Seguretat Social:

• Cotitzacions a càrrec de l’empresa - 1.466 AC

Deute a la Hisenda pública:

• Retencions practicades als treballadors - 1.002 AC

Capital social - ?

La confecció d’aquest inventari seria com es mostra a la taula 1.4, taula 1.5 i taula 1.6.
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Taula 1.4. Exemple d’inventari (ACTIU)

ACTIU
Compte Unitats Concepte Preu unitat Suma parcial Suma total

Caixa, euros 3.045

2 Bitllets de 500
AC

500 1.000

25 Bitllets de 50 AC 50 1.250

30 Bitllets de 20 AC 20 600

12 Bitllets de 10 AC 10 120

15 Bitllets de 5 AC 5 75

Bancs compte
corrent

39.300

Compte al
BBVA

17.000

Compte a La
Caixa

22.300

Clients 4.450

Piqué, SA 2.200

Pujol, SL 2.250

Clients efectes
a cobrar

3.350

Infesta, SA 3.350

Elements de
transport

35.750

1 Furgoneta A 12.000 12.000

1 Furgoneta B 14.000 14.000

1 Furgoneta C 9.750 9.750

Equips per a
processos
d’informació

2.850

3 Ordinadors
sobretaula

950

Mobiliari
d’oficina

4.970

3 Taules 750 2.250

7 Cadires 210 1.470

Material divers 1.250 1.250

Terrenys i béns
naturals

45.000

Terreny
destinat a
aparcament de
la flota

45.000

TOTAL ACTIU 138.715
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Taula 1.5. Exemple d’inventari (PASSIU)

PASSIU
Compte Unitats Concepte Preu unitat Suma parcial Suma total

Proveïdors
d’immobilitzat
a ll. t.

10.732

Mannan, SA 7.250

Intimatori, SL 3.482

Organismes
de la Seguretat
Social
creditora

1.466

Cotitzacions a
càrrec de
l’empresa

1.466

Hisenda
pública
creditora

1.002

Retencions
practicades als
treballadors

1.002

Proveïdors 25.515

Saqui, SA 17.325

Turdetània, SA 8.190

TOTAL PASSIU 38.715

Taula 1.6. Exemple d’inventari (PATRIMONI NET)

PATRIMONI
NET
Compte Unitats Concepte Preu unitat Suma parcial Suma total

Capital social 100.000

TOTAL PATRIMONI NET 100.000

1.4 El balanç de situació

El balanç és un document comptable molt important, ja que mostra la situació de
l’empresa en un moment donat. La diferència entre el balanç i el patrimoni és que
en aquest darrer es mostra el que té i deu l’empresa, però sense valorar, i en el
balanç cal que aquests elements estiguin valorats.

El balanç de situació és un document comptable en el qual els elements
comptables que formen el patrimoni de l’empresa estan agrupats per masses
patrimonials i donen informació tant econòmica com financera de l’empresa.

El balanç de situació presenta l’estructura de la taula 1.7.
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Taula 1.7. Estructura del balanç

Actiu Patrimoni net i passiu

Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions financeres a ll. t.

Patrimoni net
Capital
Autofinançament

Actiu corrent
Existències
Deutors comercials
Inversions financeres a c. t.
Efectiu

Passiu exigible
No corrent
Corrent

Tenim, d’una banda, l’actiu o estructura econòmica de l’empresa. Entenem
per estructura econòmica els elements patrimonials que s’han aconseguit amb
els recursos financers obtinguts per l’empresa. De l’altra, tenim el passiu i el
patrimoni net, que ens subministren informació de com s’han aconseguit aquests
recursos financers. Formen l’estructura financera.

Tipus de recursos financers:

• propis

• aliens

La informació que facilita el balanç pot concretar-se en:

• Coneixement de la situació de l’empresa mitjançant la composició o estruc-
tura del patrimoni. El balanç posa de manifest l’estat de salut de l’empresa.

• Determinació del resultat corresponent al període que el balanç tanca.

• Possibilitat de conèixer la marxa o evolució de l’empresa, per comparació
amb altres balanços anteriors.

• Possibilitat d’analitzar els seus components mitjançant l’aplicació de tècni-
ques concretes.

En el moment de realitzar un balanç s’ha de tenir present que:

• L’actiu s’ordena de menor a major grau de liquiditat.

• El passiu s’ordena de menys a més grau d’exigibilitat.

• Moltes vegades figuren les xifres de l’any en curs i les de l’any anterior.

L’actiu es divideix entre actiu corrent i actiu no corrent. L’actiu corrent són
aquells elements de l’estructura econòmica de l’empresa, que tindrà una durada a
l’empresa inferior a un any. Actiu no corrent són aquells elements de l’estructura
econòmica de l’empresa que estaran a l’empresa, més d’un any.

El passiu es divideix entre passiu corrent i passiu no corrent. El passiu no corrent
són aquells elements que financen l’empresa i que hi estaran a llarg termini (més
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d’un any). El passiu corrent són aquells elements que financen l’empresa i que hi
estaran a curt termini, menys d’un any.

A més dels criteris de major o menor permanència a l’empresa els elements
patrimonials de l’actiu es classifiquen atenent altres criteris com la liquiditat i
la rendibilitat.

Per liquiditat entenem la major o menor capacitat de l’actiu per transformar-se en
diners en efectiu.

• Perquè una màquina (immobilitzat material) es converteixi en diners és
necessari incorporar part del seu preu d’adquisició als productes fabricats,
posteriorment aquests s’han de vendre i al final de tot s’han de cobrar.

• Perquè els productes emmagatzemats (existències) es transformin en diners
en efectiu és necessari vendre’ls i posteriorment cobrar-los.

• Un client que deu a l’empresa l’import d’una factura es transforma en diners
amb el cobrament d’aquesta.

• Els diners que tenim al banc o a la caixa ja són en efectiu.

Per rendibilitat entenem el major o menor grau de capacitat de l’actiu en generar
un benefici. Les partides de l’actiu s’ordenen de més rendibles a menys rendibles.

• Per un dipòsit a termini fix (inversions financeres a llarg termini) una
institució financera ens oferirà un tipus d’interès superior que els dipòsits
que tenim a la vista en el banc (tresoreria).

Els elements patrimonials del passiu s’ordenen segons el criteri d’exigibilitat del
deute.

• El deute que l’empresa té amb una entitat financera per un préstec a llarg
termini amb un venciment superior a un any és menys exigible que la que
té amb els proveïdors per una factura a pagar a un termini de tres mesos i
a la vegada serà menys exigible que la que té amb Hisenda per liquidar el
pagament de l’IVA, al mes següent.

Exemple de balanç de situació

Suposem que l’empresa Teules i Canalons només té un local comprat per 1.000.000 AC, els
socis n’han pagat 400.000 (aquests diners no s’han de tornar en un principi), els 600.000
AC restants es deixen a deure a curt termini.

Segons l’equació fonamental de la comptabilitat tenim:

Actiu = passiu exigible + net patrimonial

1.000.000 = 600.000 + 400.000

El balanç de situació és mostra a la taula següent:
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Taula 1.8.

Actiu Import

Actiu no corrent

Construccions 1.000.000

Actiu corrent

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

Total actiu 1.000.000

Passiu i net patrimonial Import

Net patrimonial

Capital 400.000

Passiu no corrent

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

Passiu corrent

Deute a curt termini 600.000

Total passiu 1.000.000

La informació que facilita el Balanç pot concretar-se en:

• Coneixement de la situació de l’empresa mitjançant la composició o estruc-
tura del patrimoni. El balanç posa de manifest l’estat de salut de l’empresa.

• Determinació del Resultat corresponent al període que el balanç tanca.

• Possibilitat de conèixer la marxa o evolució de l’empresa, per comparació
amb altres balanços anteriors.

• Possibilitat d’analitzar els seus components mitjançant l’aplicació de tècni-
ques concretes.

Exemple de balanç de situació

Imagineu una altra empresa Chips S.A., que posseeix uns terrenys valorats en 2.000 AC,
maquinària valorada en 3.500 AC, i 1.000 AC en un compte corrent bancari. L’empresa va
demanar un préstec al banc de 2.000 AC a tornar als 10 anys, i deu a la Immobiliària a qui
va comprar els terrenys 1.500 AC, a pagar dintre de 6 mesos. La diferència entre l’actiu i
passiu és el net patrimonial repartit a parts iguals entre capital i reserves. A la taula següent
teniu el seu balanç:

Taula 1.9.

Actiu Import

Actiu no corrent

Terrenys 2.000

Maquinària 3.500

Actiu corrent

Compte corrent bancari 1.000

Total actiu 6.500
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Passiu i net patrimonial Import

Net patrimonial

Capital 1.500

Reserves 1.500

Passiu no corrent

Deutes a llarg termini 2.000

Passiu corrent

Deute a curt termini 1.500

Total passiu 6.500

En el moment de realitzar un balanç s’ha de tenir present que:

• L’actiu s’ordena de menor a major grau de liquiditat.

• El passiu s’ordena de menys a més grau d’exigibilitat.

• Moltes vegades figuren les xifres de l’any en curs i les de l’any anterior.

L’actiu es divideix entre actiu corrent i actiu no corrent. L’actiu corrent són
aquells elements de l’estructura econòmica de l’empresa, que tindrà una durada a
l’empresa inferior a un any. Actiu no corrent són aquells elements de l’estructura
econòmica de l’empresa que estaran a l’empresa, més d’un any.

El passiu es divideix entre passiu corrent i passiu no corrent. El passiu no corrent
són aquells elements que financen l’empresa i que hi estaran a llarg termini (més
d’un any). El passiu corrent són aquells elements que financen l’empresa i que
hi estaran a curt termini, menys d’un any.

Entenem per liquiditat la major o menor capacitat de l’actiu per transformar-se
en diners en efectiu.

Perquè una màquina (immobilitzat material) es converteixi en diners és necessari
incorporar part del seu preu d’adquisició als productes fabricats. Posteriorment,
aquests s’han de vendre i al final de tot s’han de cobrar.

Perquè els productes emmagatzemats (existències) es transformin en diners en
efectiu és necessari vendre’ls i posteriorment cobrar-los.

Un client que té un deute amb l’empresa, documentat amb una factura, es
transformarà en diners en el moment del cobrament d’aquesta factura; per tant,
el grau de liquiditat dependrà del termini de venciment.

Els diners que tenim al banc o a la caixa ja són en efectiu. Entenem per rendibilitat
el major o menor grau de capacitat de l’actiu de generar un benefici. Les partides
de l’actiu s’ordenen de més rendibles a menys rendibles.

Per un dipòsit a termini fix (inversions financeres a llarg termini) una institució
financera ens oferirà un tipus d’interès superior que pels dipòsits que tenim a la
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L’estructura del balanç ha
d’estar d’acord amb
l’equació fonamental del
patrimoni. Passiu net = actiu
- passiu exigible

vista al banc (tresoreria). Entenem per rendibilitat el major o menor grau de
capacitat de l’actiu de generar un benefici. Les partides de l’actiu s’ordenen de
més rendibles a menys rendibles.

Per un dipòsit a termini fix (inversions financeres a llarg termini) una institució
financera ens oferirà un tipus d’interès superior que pels dipòsits que tenim a la
vista al banc (tresoreria).

Els elements patrimonials del passiu s’ordenen segons el criteri d’exigibilitat del
deute.

El deute que l’empresa té amb una entitat financera per un préstec a llarg termini
amb un venciment superior a un any és menys exigible que el que té amb els
proveïdors per una factura a pagar en un termini de tres mesos, i a la vegada serà
menys exigible que el que té amb Hisenda per liquidar el pagament de l’IVA al
mes següent.

1.5 Diferències entre inventari i balanç

Tant l’inventari com el balanç representen el patrimoni de l’empresa en un moment
determinat, però la manera de fer-ho és diferent.

A l’inventari, els elements patrimonials que formen l’actiu hi figuren en forma de
llista sota els que formen el passiu, i per la diferència de tots dos, es calcula el
patrimoni net.

En canvi, en el balanç, en un costat s’enumeren els elements de l’actiu i en l’altre
els del passiu juntament amb el patrimoni net.

La informació del balanç de situació és molt menys detallada que la de l’inventari.
Per exemple, en el balanç no hi figuraran ni els mobles ni les cadires ni les taules.
Tot això estarà reflectit en mobiliari.

El balanç estableix una diferència entre partides corrents i no corrents, en canvi a
l’inventari no es fa aquesta diferenciació.

Article 35 del Codi de comerç

“En el balance figurarán de forma separada el activo, el pasivo y el patrimonio neto.

El activo comprenderá con la debida separación el activo fijo o no corriente y el activo
circulante o corriente. La adscripción de los elementos patrimoniales del activo se realizará
en función de su afectación. El activo circulante o corriente comprenderá los elementos
del patrimonio que se espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo
normal de explotación, así como, con carácter general, aquellas partidas cuyo vencimiento,
enajenación o realización, se espera que se produzca en un plazo máximo de un año
contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del activo deben
clasificarse como fijos o no corrientes.

En el pasivo se diferenciarán con la debida separación el pasivo no corriente y el pasivo
circulante o corriente. El pasivo circulante o corriente comprenderá, con carácter general,
las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca durante el ciclo
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normal de explotación, o no exceda el plazo máximo de un año contado a partir de la
fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del pasivo deben clasificarse como no
corrientes. Figurarán de forma separada las provisiones u obligaciones en las que exista
incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

En el patrimonio neto se diferenciarán, al menos, los fondos propios de las restantes
partidas que lo integran.”
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2. El Pla general comptable (PGC) i PGC PIME

La incorporació d’Espanya a l’àmbit comunitari i internacional, amb la necessitat
de satisfer la informació comptable demanada per amplis grups socials, va
permetre que els legisladors elaboressin el Pla general de comptabilitat.

El Pla general de comptabilitat són les regles del joc de la comptabilitat, on
s’expliquen i es donen les normes per portar la comptabilitat, de manera que
tothom faci servir els mateixos criteris, principis i normes. Aquestes han de
ser homogènies per poder-les contrastar, facilitar-ne l’anàlisi i la comprensió.

L’objectiu del Pla general de comptabilitat és aconseguir l’harmonització compta-
ble, és a dir, que totes les empreses registrin les seves operacions d’acord amb els
mateixos criteris, normes i principis, de manera que la informació que transmetin
sigui comprensible per a tots els usuaris de la informació comptable.

El primer Pla general de comptabilitat es va iniciar amb el Reial decret 530/1973,
de 22 de febrer. Posteriorment, es van revisar per incloure-hi noves tendències
més modernes en concepte de normalització comptable i donar lloc al Pla general
de comptabilitat del Reial decret 1643/1990, de 20 de desembre.

La modificació comptable de major impacte per a les PIMES produïda l’any
2016 és la publicació del Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es
modifiquen:

• Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de
novembre

• Pla General de Comptabilitat de les Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel
Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre

• Normes per a la Formulació dels Comptes Anuals Consolidats aprovats pel
Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre

• Normes d’Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense
finalitats lucratives aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre

Aquesta modificació té efecte des de 1 de gener de 2016, la qual cosa significa
que serà aplicable per als comptes anuals de l’exercici 2016 que s’emetin. Aquest
Reial Decret ha estat publicat al BOE amb data 17 de desembre de 2016.

La comptabilitat, a més d’estar regulada pel PGC, està regulada per altres lleis que
regulen el funcionament comptable.

El principi de jerarquia normativa estableix l’ordre de no-contradicció entre elles.
L’ordre que segueix de més a menys importància és:
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1. El Codi de comerç i la Llei de societats anònimes.

2. El Pla general comptable.

3. Els ordenaments ministerials que adopten els diferents sectors econòmics a
la normativa comptable.

4. Les normes aclaridores i interpretatives que genera l’ICAC (Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes).

Per definició, el dret mercantil és el dret que regula l’activitat econòmica que, mit-
jançant una organització d’elements personals i reals, desenvolupa un empresari.
Entre les seves lleis podem trobar la Llei de societats anònimes.

El Codi de comerç és el principal marc legislatiu de les operacions mercantils. Els
articles que regulen la comptabilitat són des de l’article 25 fins al 49.

Per poder aplicar el Pla general comptable de pimes, les empreses han de complir
les xifres que mostrem a la taula 2.1 durant dos anys.

Taula 2.1. Característiques de les pimes

Actiu balanç Volum de negoci Nombre treballadors

PGC pimes < 4 M AC < 8 M AC ≤ 50

Microempreses < 1 M AC < 2 M AC ≤ 10

S’ha de dir que el Pla general de comptabilitat té presents diferents lleis de
concepte mercantil, lleis referents a les societats anònimes, lleis referents a l’IVA
i el Codi de comerç.

2.1 Característiques del Pla general de comptabilitat

El Pla general de comptabilitat (PGC) ha estat elaborat per diferents organismes
europeus, entre els quals l’ICAC, Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

El Pla general de comptabilitat regula els criteris que ha de complir la comptabi-
litat de les empreses d’un país. Però quins criteris se segueixen als altres països?
Hi ha cap normativa comuna? Les NIC (normes internacionals de comptabilitat)
són una resposta europea a aquestes preguntes.

La problemàtica de les diferències comptables entre països, i no només dins
l’àmbit europeu, ha anat creixent en paral·lel a l’increment de les relacions
financeres internacionals. La diferència de criteris comptables genera greuges
comparatius, dificulta la comparació d’empreses de diferents països i augmenta la
desconfiança d’inversors i analistes sobre els comptes de les empreses.
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2.1.1 Pla general de comptabilitat de les pimes

Totes les empreses podran aplicar el PGC PIMES, qualsevol que sigui la seva
forma jurídica, individual o societària, sempre que durant dos exercicis consecu-
tius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, almenys dues de les
circumstàncies següents:

• Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4.000.000 AC.

• Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 8.000.000
AC.

• Que la mitjana de treballadors emprats no sigui superior a 50.

Les empreses perdran la facultat d’aplicar el PGC PIMES si deixen de reunir,
durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de cadascun d’ells, dues
de les circumstàncies anteriors.

En l’exercici social de la seva constitució o transformació, les empreses podran
aplicar el PGC PIMES si reuneixen, al tancament d’aquest exercici, almenys dues
de les tres circumstàncies que possibiliten a les empreses formular el balanç i la
memòria abreujats.

2.1.2 Estructura del Pla general de comptabilitat

El Pla general de comptabilitat té cinc parts (taula 2.2) més una introducció en
què s’explica les característiques fonamentals i les principals diferències amb el
Pla anterior (de l’any 1990). De tota manera manté l’estructura de l’anterior que
va tenir molt bona acceptació.

Taula 2.2. Parts del Pla general comptable any 2007

Parts del PGC Aplicació

I Marc conceptual D’aplicació obligatòria

II Normes de registre i valoració D’aplicació obligatòria

III Comptes anuals:
- Models de comptes anuals per a
pimes
- Contingut de la memòria de
pimes

D’aplicació obligatòria

IV Quadre de comptes D’aplicació facultativa

V Definicions i relacions comprables D’aplicació facultativa
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Les normes del Pla general comptable volen que es doni una imatge fidel
de l’empresa.

2.1.3 Marc conceptual del Pla general de comptabilitat

Es defineix com a marc una sèrie de directrius generals on s’enquadra una activitat.
Aquest marc no és en si una regla, sinó un entorn on encabeixen totes les regles
d’una activitat.

Per exemple, parlem de contracte marc quan ens referim a un document en què
es fixa l’existència d’acords entre les parts, una manera de funcionar. Si alguna
vegada no hi ha acord es pot anar a consultar aquest marc conceptual.

El marc conceptual desenvolupa els aspectes substancials que han de respectar les
normes comptables. Aquestes normes s’han de tenir present per a:

• Qui elabora les normes.

• Qui utilitza les normes.

• Qui revisa les normes.

• Els usuaris dels documents generats sota aquestes normes.

Aquest marc conceptual es divideix en 7 parts:

1. Els comptes anuals. Imatge fidel

En els casos de conflicte entre principis comptables obligatoris haurà de
prevaler aquell que garanteixi millor que els comptes anuals expressin la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
l’empresa.

Els comptes anuals han de tenir utilitat en la presa de decisions als seus usuaris
i mostraran la realitat econòmica de les operacions per sobre de la seva forma
jurídica. Aquests comptes són:

• Balanç de situació.

• Compte de pèrdues i guanys.

• Estat de canvis en el patrimoni net.

• Estat de fluxos d’efectiu.

• Memòria.
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Reial decret 15142007, de 16 de novembre*

“Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos i principios y criterios
contables incluidos en este Plan General de Contabilidad no sea suficiente para mostrar la
mencionada imagen fiel, se suministrará en la memoria las informaciones complementarias
precisas para alcanzar este objetivo.

En aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con
la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, se considerará improcedente
dicha aplicación. En tales casos en la memoria se motivará suficientemente esta
circunstancia y se explicará su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la empresa.”

2. Requeriments de la informació a incloure en els comptes. La informació
que s’ha d’incloure en els comptes ha de ser:

• Rellevant: útil a l’hora de prendre decisions.

• Fiable: la informació ha d’estar lliure d’errors materials, amb intenció o
sense intenció, de tal manera que sigui la millor imatge fidel de l’empresa.

• Integritat: qualitat derivada de la fiabilitat. Ha d’incloure tota la infor-
mació necessària per a la presa de decisions correcta, sense omissions que
puguin influir-les.

• Comparabilitat: s’han de poder comparar comptes anuals de la mateixa
empresa en el temps i també amb altres empreses.

• Claredat: que sigui fàcil l’emissió d’un dictamen sobre la situació econò-
mica i financera que faciliti la presa de decisions.

3. Principis comptables. L’aplicació d’aquests principis, a més dels requisits i
criteris comptables, haurà de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l’empresa. L’empresa ha de complir obligatòriament
els següents principis comptables:

• Principi d’empresa en funcionament. Es considerarà, a menys que es
provi el contrari, que la gestió de l’empresa funcionarà en un futur previsible.
Aquest principi és l’eix central dels principis comptables. Sempre s’ha de
pensar que l’empresa és un negoci en marxa i amb futur.

Exemple de principi d’empresa en funcionament

Quan es fa l’inventari s’ha de tenir en compte que la valoració dels elements es farà
considerant que l’empresa continua la seva activitat, és a dir, no es farà con si l’empresa
anés a desaparèixer.

• Meritació. Els efectes de les transaccions o fets econòmics es registra ran
quan esdevinguin. Aquestes imputen a l’exercici al qual els comptes anuals
es refereixen amb els ingressos i les despeses afectats.

Exemple de principi de meritació

Els rebuts que es reben a final de l’any 20x0, com els del gas, l’electricitat i d’altres, que
s’han de pagar a gener del 20x1, com que el consum s’ha fet l’any 20x0, s’han d’enregistrar
l’any que s’han consumit, és a dir, l’any 20x0.
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• Uniformitat. Adoptat un criteri entre les alternatives possibles s’ha de
mantenir en el temps i aplicar-se d’una manera uniforme per a transaccions
o altres esdeveniments i condicions similars mentre no es modifiquen les
condicions que ens va fer elegir el criteri. Si es modifica algun criteri s’ha
de fer constar a la memòria.

Exemple de principi d’uniformitat

Si una empresa decideix valorar les existències pel mètode del PMP, ha d’utilitzar sempre
aquest mètode de valoració. En cas que decidís canviar-lo, ho ha d’anotar a la memòria
degudament justificat.

• Prudència. S’ha de ser prudent en les estimacions en temps d’incertesa. La
comptabilitat no vol ser agosarada sinó prudent.

Exemple de principi de prudència

Suposant que l’empresa té un edifici valorat en 150.000 AC i se’l ven per 200.000 AC, ha
de comptabilitzar el benefici de 50.000 AC. Només pot comptabilitzar el benefici que s’ha
materialitzat.

• No-compensació. Llevat que es disposi el contrari, no es podran compensar
les partides de l’actiu i del passiu ni les de despeses i ingressos. Aquest
principi serveix per quan un client és a la vegada proveïdor. No és correcte
compensar partides.

Exemple de principi de no-compensació

Suposant que una empresa compra una furgoneta i ven un edifici, per la compra de la
furgoneta té una pèrdua, i per la venda de l’edifici, un benefici. S’ha de comptabilitzar la
pèrdua en el compte de despeses i el benefici en el compte d’ingressos, mai no es podrà
compensar la pèrdua amb el benefici.

• D’importància relativa. S’admetrà la no aplicació estricta d’alguns dels
principis i criteris comptables quan la importància relativa en termes
quantitatius i qualitatius de la variació que tal fet produís sigui escassament
significativa i, en conseqüència, no alteri la imatge fidel de l’empresa.

Exemple de principi d’importància relativa

Si en una joieria roben quatre rellotges, s’ha de comptabilitzar com a pèrdua. Ara bé, si es
perd un drap del personal de la neteja, és tan poc significatiu que per aquest principi no ha
de ser enregistrat.

En el cas que hi hagués algun conflicte entre els principis comptables, haurà de
prevaler el que millor condueixi a que els comptes anuals expressin la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.

4. Elements dels comptes anuals. Els elements de l’empresa que tinguin els
criteris següents es registraran al balanç:

• Actius: Béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’em-
presa resultant de successos passats. Dels actius s’espera que l’empresa
obtingui beneficis o rendiments econòmics en el futur.
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• Passius: Obligacions actuals arran de successos passats dels quals l’empre-
sa espera desprendre’s per aconseguir recursos que puguin produir beneficis
o rendiments econòmics en el futur.

• Patrimoni net: Constitueix la part residual dels actius de l’empresa, un cop
deduïts tots els passius.

Els elements que, quan compleixin els criteris de reconeixement que s’estableixen
posteriorment, es registren en el compte de pèrdues i guanys o, si és procedent,
directament a l’estat de canvis al patrimoni net són:

• Ingressos: són increments en el patrimoni net de l’empresa durant l’exer-
cici, sempre que no tinguin el seu origen en aportacions, monetàries o no,
dels socis o propietaris.

• Despeses: són decrements en el patrimoni net de l’empresa durant l’exerci-
ci, sempre que no tinguin el seu origen en distribucions, monetàries o no,
als socis o propietaris, en la seva condició corresponent.

5. Criteris de registre o reconeixement comptable. En aquest apartat es mostra
en quin moment s’han de reflectir els elements dels comptes anuals en els estats
financers. Aquests han de complir dos requisits: complir els criteris de probabilitat
i poder ser valorat amb fiabilitat. En concret:

• Actiu: Quan sigui un futur generador de benefici.

• Passiu: Quan al seu venciment l’empresa hagi de desprendre’l d’un actiu.

• Ingrés: Quan comporti un increment del patrimoni de l’empresa.

• Despesa: Quan comporti un decrement del patrimoni de l’empresa.

Seguint la mecànica comptable de la partida doble, qualsevol fet comptable
afectarà com a mínim dos elements, per la qual cosa qualsevol reconeixement
d’un element implicarà un efecte equivalent a un altre o uns altres elements.

6. Criteris de valoració. Amb els criteris de valoració tenim una de les novetats
del nou PGC. En el moment d’assignar un valor monetari a cada un dels elements
integrants dels comptes anuals, d’acord amb les normes de valoració que el mateix
PGC inclou a la seva II part, entre d’altres, s’aplicaran els criteris valoratius
següents:

• Cost històric o cost. Fa referència al cost d’adquisició o de producció
d’un actiu afegint-hi, si és el cas, el valor raonable d’altres possibles
contraprestacions derivades de la dita adquisició i que siguin necessàries
per a l’operativitat de l’actiu.

• Valor raonable és l’import pel qual pot ser intercanviat un actiu o liquidat
un passiu entre parts degudament informades que realitzin la transacció en
condicions d’independència mútua, sense pressions. Pot ser un valor fiable
de mercat o producte de determinades tècniques reconegudes de valoració.
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• Valor net realitzable és l’import que es pot obtenir al mercat. Una vegada
deduïts tots els costos d’adquisició, producció o comercialització. En el cas
de les primeres matèries o dels productes en curs incorporaria els costos
necessaris per a la seva producció, construcció o fabricació.

• Valor actual és l’import dels fluxos d’efectiu a rebre o pagar en el curs
normal d’un negoci actualitzats amb un tipus de descompte adequat i
raonable.

• Valor en ús és el valor actual dels fluxos d’efectiu esperats, mitjançant
la seva utilització en el curs normal del negoci, actualitzats a un tipus de
descompte adequat, ajustat pels riscos específics.

• Despeses de venda són les despeses directament atribuïbles a la venda d’un
actiu en què l’empresa no hauria incorregut si no hagués venut l’actiu en
qüestió, excepte les despeses financeres, els impostos sobre beneficis, i els
que ha tingut per estudis o anàlisis previs. S’inclouen les despeses legals
necessàries per transferir la propietat de l’actiu i les comissions de venda.

• Cost amortitzat d’un instrument financer és el saldo pendent, en un
moment donat. És el que resta pendent una vegada fets els reemborsaments.

• Despeses de transacció atribuïbles a un actiu o passiu financer són les
despeses incrementals atribuïbles a la despesa o alienacions d’un actiu
financer o a l’emissió o assumpció d’un passiu financer. Despeses en què
no s’hauria incorregut si l’empresa no hagués fet la transacció. S’inclouen
les comissions a intermediaris, corretatges a fedataris públics i altres.

• Valor comptable és el valor que queda registrat en els llibres després
d’haver realitzat qualsevol amortització o depreciació.

• Valor residual és el valor pel qual l’empresa espera transmetre un actiu una
vegada finalitzada la seva vida útil.

7. Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats. Es consideraran
principis i normes de comptabilitat generalment acceptats els establerts en:

• El Codi de comerç i la resta de la legislació mercantil.

• El Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

• El Pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.

• Les normes de desenvolupament que, en matèria comptable, estableixi
l’ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes).

• La resta de legislació espanyola que sigui específicament aplicable.
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2.2 Comptes anuals per a les pimes

Els comptes anuals d’una empresa comprenen el balanç, el compte de pèrdues i
guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.
Aquests documents formen una unitat.

No obstant això, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu no
són obligatoris per a les empreses que puguin formular balanç i memòria abreujats.

Les societats podran utilitzar els models de comptes anuals abreujats en els casos
següents:

1. Balanç i memòria abreujats: les societats en què, a la data de tancament de
l’exercici, hi concorrin, almenys, dues de les circumstàncies següents:

• Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4.000.000 AC.

• Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els
8.000.000 AC.

• Que la mitjana de treballadors emprats no sigui superior a 50.

2. Compte de pèrdues i guanys abreujat: les societats en què, a la data de
tancament de l’exercici, hi concorrin, almenys, dues de les circumstàncies
següents:

• Que el total de les partides de l’actiu no superi els 11.400.000 AC.

• Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 22.800.000
AC.

• Que la mitjana de treballadors emprats no sigui superior a 250.

Quan una societat, a la data de tancament de l’exercici, compleixi dues de les
circumstàncies abans indicades o bé deixi de complir-les, tal situació únicament
produirà efectes quant a l’assenyalat en aquest apartat si es repeteix durant dos
exercicis consecutius.

Exemple de balanç

Amb els següents elements patrimonials confeccioneu el balanç de situació, degudament
ordenat, i calculeu el capital.

Taula 2.3.

Elements patrimonials Import

Clients efectes a cobrar 3.050

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 72.500

Maquinària 53.750

Capital ?

Clients 12.000
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Proveïdors, efectes a pagar 15.000

Mobiliari 22.500

Elements de transport 9.000

Mercaderies 37.500

Terrenys i bens naturals 20.000

Construccions 37.500

Caixa 2.250

Proveïdors 8.300

Creditors 2.000

Bancs cte. ct. 39.000

Reserves 16.500

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 39.750

El balanç de situació seria:

Taula 2.4.

Actiu Passiu

Actiu no corrent Patrimoni net

Immobilitzat material Fons propis

Terrenys i bens
naturals

20.000 Capital 82.500

Construccions 37.500 Reserves 16.500

Maquinària 53.750 Passiu no corrent

Mobiliari 22.500 Deutes a llarg
termini

Elements de
transport

9.000 Deutes a llarg termini
amb entitats de crèdit

72.500

Actiu corrent Passiu corrent

Existències Deutes a curt
termini

Mercaderies 37.500 Deutes a curt termini
amb entitats de crèdit

39.750

Deutors Creditors
comercials i altres
comptes a pagar

Clients 12.000 Proveïdors 8.300

Clients efectes a
cobrar

3.050 Proveïdors efectes a
pagar

15.000

Tresoreria Creditors 2.000

Caixa 2.250

Bancs compte corrent 39.000

TOTAL 236.550 TOTAL 236.550
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Podeu consultar el Pla
general de comptabilitat
de les petites i mitjanes
empreses a la secció
“Annexos” del web.

Els balanços s’han de presentar classificant els elements patrimonials amb
masses patrimonials, degudament ordenades.

2.2.1 Normes i registre de valoració

En la segona part del Pla general comptable es desenvolupen les normes de registre
i valoració. Aquestes normes de registre i valoració desenvolupen els principis
comptables i altres disposicions que hi ha en el marc conceptual.

Aquestes normes de registre i valoració són d’aplicació obligatòria (taula 2.5).

Taula 2.5. Estructura de les normes de registre i valoració del PGC

Norma Nom

1a Desenvolupament de principis comptables

2a Immobilitzat material

3a Normes particulars sobre immobilitzat material

4a Inversions immobiliàries

5a Immobilitzat intangible

6a Normes particulars sobre immobilitzat intangible

7a Actius no corrents i grups alienables d’elements
mantinguts per a la venda

8a Arrendaments i altres operacions de naturalesa
similar

9a Instruments financers

10a Existències

11a Moneda estrangera

12a Impost sobre el valor afegit, impost general indirecte
canari i altres impostos indirectes

13a Impost sobre beneficis

14a Ingressos per vendes i prestacions de serveis

15a Provisions i contingències

16a Passius per retribucions a llarg termini al personal

17a Transaccions amb pagaments basats en instruments
de patrimoni

18a Subvencions, donacions, i llegats rebuts

19a Combinacions de negocis

20a Negocis conjunts

21a Operacions entre empreses del grup

22a Canvis de criteris comptables, errors i estimacions
comptables

23a Fets posteriors al tancament d’exercici
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Els models abreujats del
balanç i compte de

pèrdues i guanys els
trobareu a la secció A la

secció “Annexos” del
material web.

Aquestes normes de valoració es desenvolupen a mesura que s’estudien les
diferents operacions comptables, per exemple quan parlem de les existències es
tracta la norma de valoració de les existències.

2.2.2 Models de comptes anuals per a pimes

Els comptes anuals en el PGC de PIMES es compondran obligatòriament de:

• Balanç de situació

• Compte de pèrdues i guanys

• Memòria

L’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu no són obligatoris,
deixant a potestat de l’empresa incorporar-los als comptes anuals.

D’aquesta manera, queden igualats els llindars sota els quals es poden elaborar els
comptes anuals sota el PGC PIMES, i el balanç i memòria abreujat sota el PGC
Normal.

El balanç

Representa la síntesi dels comptes patrimonials (grups de l’1 al 5), dóna la
informació estàtica de les inversions (el que tenim) i dels recursos (d’on han sortit
els diners), referits al tancament de l’exercici. Comprèn separadament els béns i
drets que formen part de l’actiu de l’empresa i de les obligacions i fons propis que
formen el passiu de l’empresa.

El compte de pèrdues i guanys

Reflecteix separadament les despeses del grup 6 i els ingressos del grup 7 dels
comptes. El resultat surt de la diferència entre els ingressos i les despeses.

Despeses < Ingressos = Benefici
Despeses > Ingressos = Pèrdues

Si els ingressos són més grans que les despeses hi haurà benefici; si és a l’inrevés
hi haurà pèrdues. Aquesta afirmació la podem veure en la següent figura 2.1.
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Figura 2.1. Comptes de pèrdues i guanys

La memòria

La memòria amplia, comenta i completa la informació continguda en el balanç i
el compte de pèrdues i guanys. Inclou com s’ha de repartir el benefici i el quadre
de finançament. En el model abreviat a presentar per les pimes els apartats de la
memòria són:

• Activitat de l’empresa. Segons el Pla general de comptabilitat de 2007
en aquest apartat es descriurà l’objecte social de l’empresa i l’activitat o
activitats a què es dediqui.

• Bases de presentació dels comptes anuals. El Pla general de comptabilitat
de 2007 estableix els criteris a seguir per a la presentació dels comptes
anuals. A la taula 2.6 s’exposen de forma resumida les bases per fer la
presentació dels comptes anuals.

Taula 2.6. Bases de presentació dels comptes anuals

Bases Característiques

Imatge fidel 1. L’empresa haurà de fer una declaració explícita
que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l’empresa, així com en el cas de confeccionar
l’estat de fluxos d’efectiu, la veracitat dels fluxos
incorporats.
2. Raons excepcionals per les quals, per mostrar la
imatge fidel, no s’han aplicat disposicions legals en
matèria comptable amb la indicació de la disposició
legal no aplicada, i influència qualitativa i quantitativa
per cada exercici per al qual es presenta informació
del procediment sobre el patrimoni, la situació
financera i els resultats de l’empresa.
3. Informacions complementàries, indicant la seva
ubicació a la memòria, que resulti necessari incloure
quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui
suficient per mostrar la imatge fidel.

Principis comptables no obligatoris aplicats.
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Taula 2.6 (continuació)

Bases Característiques

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la
incertesa.

1. S’indicarà la natura i l’import de qualsevol canvi en
una estimació comptable que sigui significatiu i que
afecti l’exercici actual o que s’espera que pugui
afectar els exercicis futurs. Quan sigui impracticable
realitzar una estimació de l’efecte en exercicis futurs,
es revelarà aquest fet.
2. Quan la direcció sigui conscient de l’existència
d’incerteses importants, relatives a esdeveniments o
condicions que puguin aportar dubtes significatius
sobre la possibilitat que l’empresa segueixi
funcionant normalment, procedirà a revelar-les en
aquest apartat.
3. En el cas que els comptes anuals no es facin sota
el principi d’empresa en funcionament, aquest fet
serà objecte de revelació explícita, juntament amb les
hipòtesis alternatives sobre les quals hagin estat
fetes, així com les raons per les quals l’empresa no
pugui ser considerada una empresa en
funcionament.

Comparació de la informació.
Sens perjudici del que s’indica en els apartats
següents respecte als canvis en criteris comptables i
correccions d’errades.

1. Raons excepcionals que justifiquen la modificació
de l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i
guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i, en
cas de confeccionar-se, de l’estat de fluxos d’efectiu
de l’exercici anterior.
2. Explicació de les causes que impedeixin la
comparació dels comptes anuals de l’exercici amb les
del precedent.
3.Explicació de l’adaptació dels imports de l’exercici
precedent per facilitar la comparació i, en cas contrari,
les raons excepcionals que han fet impracticable la
reexpressió de les xifres comparatives.

Elements recollits en diverses partides. Identificació dels elements patrimonials, amb el seu
import, que estiguin registrat del balanç, amb
indicació d’aquestes i de l’import inclòs en cada una.

Canvis en criteris comptables. Explicació detallada dels ajustaments per canvis en
criteris comptables realitzats en l’exercici,
assenyalant les raons per les quals el canvi permet
una informació més fiable i rellevant. Si l’aplicació
retroactiva és impracticable, s’informarà sobre tal fet,
les circumstàncies que ho expliquin i des de quan
s’ha aplicat el canvi en el criteri comptable. No serà
necessari incloure informació comparativa en aquest
apartat.

Correcció d’errades. Explicació detallada dels ajustaments per correcció
d’errades realitzades en l’exercici, indicant-se la
l’aplicació retroactiva és impracticable, s’informarà
sobre tal fet, les circumstàncies que ho expliquen o
des de quan s’ha cor necessari incloure informació
comparativa en aquest apartat.

• Distribució de resultats. Informació sobre la distribució de beneficis.

• Normes de valoració. Explicació sobre les normes de valoració aplicades
a les diferents partides.

• Actiu immobilitzat. Detall del moviment de cadascun dels elements
de l’immobilitzat. Segons el Pla general de comptabilitat de 2007, és
una anàlisi del moviment durant l’exercici de cada un dels epígrafs del
balanç i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions
valoratives per deteriorament del valor acumulades. S’indica el següent:
saldo inicial, entrades, sortides i saldo final.
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• Actius financers. S’han de reflectir els valors i valoracions d’aquests actius.

• Passius financers. S’han de reflectir els valors i valoracions d’aquests
passius.

La memòria és l’estat comptable que complementa i amplia la informació que
conté el balanç i el compte de pèrdues i guanys, ja que algunes vegades aquesta
pot resultar insuficient a l’hora d’interpretar els fets que han succeït.

La finalitat de la memòria és contribuir a donar la imatge fidel de la
situació de l’empresa i facilitar la comprensió de la situació als usuaris de la
informació comptable.

Aquest model està format per informació sobre el repartiment de resultats, situació
fiscal de l’empresa i garanties compromeses amb tercers. També inclou informa-
ció complementària sobre fets que han succeït després del tancament dels comptes
anuals.

Pel que fa a l’impost sobre beneficis, els ajustaments que conformen la despesa
per impost diferit s’han d’explicar a la nota 9 (“Situació fiscal”), de la memòria.

2.2.3 Quadre de comptes

El quadre de comptes serveix d’instrument per aconseguir l’objectiu de la nor-
malització comptable sense ser obligatòria quant a la numeració i denominació
dels comptes. Constitueix una guia o referent obligat en relació amb les partides
incloses en els comptes anuals.

Els comptes del grup 8 i 9 són una nova categoria de comptes que apareixen amb
el nou Pla del 2007, no són comptes de balanç com les del grup 1 al 5 ni tampoc
comptes de gestió o de pèrdues o guanys com les del grup 6 i 7, sinó que neixen
amb la finalitat de reflectir les despeses i ingressos que integren el patrimoni net.

Aquests comptes es regularitzaran contra comptes del subgrup 13 (integrant del
patrimoni net de l’empresa) i constitueix un element essencial en la formació de
l’estat de canvis en el patrimoni net.

En la taula 2.7 teniu on van a parar els saldos dels comptes segons el grup a què
pertanyen.

En el Pla general comptable de les pimes no hi ha grup 8 i 9.

Taula 2.7. Destinació del saldo dels comptes cap als comptes anuals

Grup Destinació

Grup 1 - Finançament bàsic Balanç
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Disposeu del quadre i
definicions comptables a

la secció “Annexos” del
material web.

Taula 2.7 (continuació)

Grup Destinació

Grup 2 - Immobilitzat Balanç

Grup 3 - Existències Balanç

Grup 4 - Creditors i deutors per
operacions comercials

Balanç

Grup 5 - Comptes financeres Balanç

Grup 6 - Compres i despeses Pèrdues i guanys Estat de canvis en el patrimoni net

Grup 7 - Vendes i ingressos Pèrdues i guanys Estat de canvis en el patrimoni net

Grup 8 - Despeses imputades al
patrimoni net*

Estat de canvis en el patrimoni net

Grup 9 - Ingressos imputats al
patrimoni net*

Estat de canvis en el patrimoni net

* Només per a empreses grans i multiempreses

En aquesta part del PGC es proporciona una llista dels comptes que s’utilitzaran
per registrar els fets comptables segons la normativa del Pla. L’estructura que s’ha
definit és decimal, i es divideix en grups, subgrups, comptes i subcomptes.

Com es pot veure a l’exemple de la taula 2.8 per al grup s’utilitza un dígit, per al
subgrup dos dígits, per al compte 3 dígits, per al subcompte 4 o més dígits segons
les necessitats de l’empresa.

Taula 2.8. Exemple de codificació segons el Pla general comptable

Nombre de dígits Nom

Grup 4 1 Creditors i deutors per a
operacions comercials

Subgrup 43 2 Clients

Compte 430 3 Clients

Subcompte 4300 - 06 6 Client de Barcelona

Subcompte 430006 - 01 8 Primer client de Barcelona Sr.
Vallès

Subcompte 4300 - 07 6 Client de Tarragona

Subcompte 430007 - 01 8 Primer client de Tarragona Sr.
Faus

En aquesta part, el PGC proporciona una llista dels comptes que s’utilitzaran per
registrar els fets comptables segons la normativa desenvolupada al llarg del mateix
Pla.

L’estructura que s’utilitza és de conjunts i subconjunts, formats per grups, sub-
grups, comptes i subcomptes, numerats per un, dos, tres i quatre o més dígits
correlativament.

El quadre de comptes està composat per nou grups:

• Grups de l’1 al 5. Són anomenats grups de comptes de balanç i recullen
els relatius a actius, passius i patrimoni net.
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• Grups 6 i 7. Són els anomenats grups de comptes de gestió i es refereixen
als comptes que aboquen el seu saldo al tancament a pèrdues i guanys, i
constitueixen el resultat de l’exercici.

• Grups 8 i 9. Són els grups de resultat registrat en patrimoni net i són
els comptes d’ingressos/despeses que, al tancament de l’exercici, no se’n
consideren resultat realitzat, i traslladen el saldo a comptes de patrimoni
net. Aquests comptes no els utilitzarem ja que només ens centrarem en el
Pla general comptable de pimes.

A la taula 2.9 es mostra una síntesi sobre els diferents grups quant al seu contingut.

Taula 2.9. Estructura dels grups del quadre de comptes

Nº Denominació Contingut

Grup - 1 Finançament bàsic Comptes de patrimoni net,
finançament bàsic, i situacions
transitòries de finançament.

Grup - 2 Actiu no corrent Elements del patrimoni destinats
a servir de manera duradora en
les activitats de l’empresa a més
de les inversions immobiliàries i
les inversions financeres a més
d’un any.

Grup - 3 Existències Actius per vendre en el curs
normal de l’explotació.

Grup - 4 Creditors i deutors per operacions
comercials

Dèbits i crèdits amb origen en el
tràfic de l’empresa per a qualsevol
venciment, i els comptes amb les
administracions públiques.

Grup - 5 Comptes financers Instruments financers no
comercials a curt termini i mitjans
líquids.

Grup - 6 Compres i despeses Adquisicions i despeses que són
el resultat de l’exercici.

Grup - 7 Vendes i ingressos Lliuraments de béns i serveis que
són el resultat de l’exercici.

2.2.4 Definicions i relacions comptables

En l’apartat “Definicions i relacions comptables” el Pla general comptable ens dó-
na les pautes del funcionament dels comptes i els motius de càrrec i abonament de
cada compte del Pla general comptable. Per veure’n el funcionament utilitzarem
un exemple, el compte (400) Proveïdors.

El Pla comptable diu textualment: (400) Proveïdors: Deutes amb subministradors
de mercaderies i dels altres béns definits en el grup 3 (els béns definits en el
grup 3 són les mercaderies, primeres matèries, combustibles, recanvis, materials
diversos, embalatges, envasos i material d’oficina).

En aquest compte s’inclouran els deutes amb subministradors de serveis utilitzats
en el procés productiu. Figurarà al passiu corrent del balanç.
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En l’apartat de definició i relacions comptables s’explica un per un tots els motius
de càrrec i abonament dels comptes.

El procés per cercar el codi de cada element és senzill, cal respondre una sèrie de
preguntes:

• A quina massa patrimonial pertany?

• A quin grup de comptes trobem aquesta massa patrimonial?

En quin grup de comptes podem trobar l’element patrimonial maquinària?

Seguirem el procés:

· A quina massa patrimonial pertany? Sabem que és a l’immobilitzat material, la maquinària
està a l’empresa més d’un any i això és un actiu no corrent.

· A quin grup de comptes trobem aquesta massa patrimonial? L’actiu no corrent el trobem
dins del grup 2 del Pla general comptable. Actiu no corrent.

Dins d’aquest grup 2 hi ha el subgrup 21. Immobilitzacions materials.

Per últim hem de buscar dins d’aquest subgrup l’element Maquinària, i per últim veiem que
el seu codi és el 213.

Localitzar el codi que li correspon a mercaderies

Farem el mateix procés que abans:

· A quina massa patrimonial pertany? Les existències que estan a l’empresa menys d’un
any pertanyen a l’actiu corrent.

· A quin grup de comptes trobem aquesta massa patrimonial? L’actiu corrent el tenim dins
dels grups 3 , 4 i 5. Simplement llegint el títol dels grups veiem que el grup 3 és Existències.
L’element patrimonial existències hi és al subgrup 30 Comercials. Dins d’aquest subgrup
trobarem l’element que busquem, Mercaderies, amb el codi 300.

2.2.5 Criteris de registre o reconeixement comptable

En aquest apartat es mostra en quin moment s’han de reflectir els elements dels
comptes anuals en els estats financers. Aquests han de complir dos requisits.
Complir els criteris de probabilitat i poder ser valorat amb fiabilitat. En concret:

• Actiu: quan sigui un futur generador de benefici.

• Passiu: quan al seu venciment l’empresa hagi de desprendre’l d’un actiu.

• Ingrés: quan comporti un increment del patrimoni de l’empresa.

• Despesa: quan comporti un decrement del patrimoni de l’empresa.

Seguint la mecànica comptable de la partida doble, qualsevol fet comptable
afectarà com a mínim dos elements, per la qual cosa qualsevol reconeixement
d’un element implicarà un efecte equivalent a un altre o uns altres elements.
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2.2.6 Criteris de valoració

Amb els criteris de valoració tenim una de les novetats del nou PGC. En el moment
d’assignar un valor monetari a cada un dels elements integrants dels comptes
anuals, d’acord amb les normes de valoració que el mateix PGC inclou a la seva
II part, entre d’altres, s’aplicaran els següents criteris valoratius:

• Cost històric o cost. Fa referència al cost d’adquisició o de producció
d’un actiu afegint-hi, si és el cas, el valor raonable d’altres possibles
contraprestacions derivades de la dita adquisició i que siguin necessàries
per a l’operativitat de l’actiu.

• Valor raonable. És l’import pel qual pot ser intercanviat un actiu o liquidat
un passiu entre parts degudament informades que realitzin la transacció en
condicions d’independència mútua, sense pressions. Pot ser un valor fiable
de mercat o producte de determinades tècniques reconegudes de valoració.

• Valor net realitzable. És l’import que es pot obtenir al mercat. Una vegada
deduïts tots els costos d’adquisició, producció o comercialització. En el cas
de les primeres matèries o dels productes en curs incorporaria els costos
necessaris per a la seva producció, construcció o fabricació.

• Valor actual. És l’import dels fluxos d’efectiu a rebre o pagar en el
curs normal d’un negoci actualitzats amb un tipus de descompte adequat
i raonable.

• Valor en ús. És el valor actual dels fluxos d’efectiu esperats, mitjançant
la seva utilització en el curs normal del negoci, actualitzats a un tipus de
descompte adequat, ajustat pels riscos específics.

• Despeses de venda. Són les despeses directament atribuïbles a la venda
d’un actiu en què l’empresa no hauria incorregut si no hagués venut l’actiu
en qüestió, excepte les despeses financeres, els impostos sobre beneficis, i
els que ha tingut per estudis o anàlisis previs. S’inclouen les despeses legals
necessàries per transferir la propietat de l’actiu i les comissions de venda.

• Cost amortitzat d’un instrument financer és el saldo pendent, en un
moment donat. És el que resta pendent una vegada fets els reemborsament.

• Despeses de transacció atribuïbles a un actiu o passiu financer són les
despeses incrementals atribuïbles a la despesa o alienacions d’un actiu
financer o a l’emissió o assumpció d’un passiu financer. Despeses en què
no s’hauria incorregut si l’empresa no hagués fet la transacció. S’inclouen
les comissions a intermediaris, corretatges a fedataris públics i altres.

• Valor comptable. És el valor que queda registrat en els llibres després
d’haver realitzat qualsevol amortització o depreciació.

• Valor residual és el valor pel qual l’empresa espera transmetre un actiu una
vegada finalitzada la seva vida útil.
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Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats

Es consideraran principis i normes de comptabilitat generalment acceptats els
establerts en:

• El Codi de comerç i la resta de la legislació mercantil.

• El Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

• El Pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.

• Les normes de desenvolupament que, en matèria comptable, estableixi
l’ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes).

• La resta de legislació espanyola que sigui específicament aplicable.

2.2.7 Estat de canvis del patrimoni

Els criteris per formular l’estat de canvis de patrimoni net estan recollits en el
Pla general comptable a la 8a norma d’elaboració dels comptes anuals. L’estat de
canvis del patrimoni net consta de dues parts:

1. La primera, és l’estat d’ingressos i despeses reconeguts i recull els canvis del
patrimoni net derivats del següent:

• El resultat de l’exercici del compte de pèrdues i guanys.

• Els ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net.

• Transferències al compte de pèrdues i guanys.

2. La segona, l’estat total de canvis del patrimoni net, recull:

• El saldo total dels ingressos i despeses reconeguts.

• Les variacions originades en el patrimoni net per operacions amb els socis
o propietaris de l’empresa.

• Variacions restants que es produeixin en el patrimoni net.

• També s’informarà dels ajustaments de patrimoni com a conseqüència de
canvis en els criteris comptables i correccions d’errors.

2.2.8 Estat de fluxos d’efectiu

Tant per a les pimes com per a les microempreses, l’estat de fluxos d’efectiu no és
obligatori, però ho podran incorporar als seus comptes
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L’estat de fluxos d’efectiu subministra informació als usuaris dels estats
financers i, per tant, de la capacitat que té l’empresa per generar efectiu, així
com les necessitats de liquiditat.

També podríem dir que l’estat de fluxos d’efectiu informa sobre l’origen i la
utilització dels actius monetaris representats en efectiu i altres actius líquids
equivalents, classificant els moviments per activitats i indicant la variació neta
de la magnitud en l’exercici.

2.3 Microempreses

Poden aplicar el règim simplificat les microempreses que durant dos exercicis
consecutius reuneixin, en la data de tancament de cada un, almenys dues de les
circumstàncies següents:

• Que el total de les partides de l’actiu no superi el milió d’euros.

• Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els dos milions
d’euros.

• Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui
superior a deu.

Quan s’apliqui, s’ha de mantenir com a mínim tres anys, llevat que l’empresa deixi
d’estar inclosa en l’àmbit d’aplicació del PGC PIME. No es permet l’aplicació
parcial.

Els elements dels comptes anuals són:

• actius

• passius

• patrimoni net

• ingressos i despeses

Els documents que han de presentar les microempreses són: balanç de situació,
compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memòria, i s’hi
podrà incorporar optativament l’estat de fluxos d’efectiu.

Respecte del PGC 2007, se suprimeixen del quadre de comptes els que no són
usuals en aquesta classe d’empreses, incloent-hi els nous grups 8 (despeses
imputables al patrimoni net) i 9 (ingressos imputables al patrimoni net) i els
comptes del subgrup 13 (subvencions, donacions, llegats i altres ajustos en
patrimoni net) que intervenen en l’assentament de regularització de les anteriors.
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3. Metodologia comptable

La comptabilitat no és res més que una metodologia. Això vol dir que és una
manera de fer, d’organitzar, de classificar...

Suport per entendre la comptabilitat

Quan algú decideix treure’s el carnet de conduir, no posa en dubte que s’ha d’estudiar el
codi de circulació, per saber quines són les normes que s’han de complir. En comptabilitat
passa exactament el mateix, per començar s’han d’estudiar les normes que s’han de
complir per poder comptabilitzar adequadament.

El mètode comptable pretén reflectir la imatge fidel del patrimoni en
qualsevol moment, seguint unes normes durant el procés comptable.

Per poder comprendre el mètode comptable hem de pensar en les qüestions
següents:

• Què comptabilitzar. Comptabilitzarem les operacions que representen una
variació del patrimoni de l’empresa. Aquestes operacions les anomenarem
fets comptables.

• Com es representen i mesuren les variacions dels elements patrimonials.

• Quin mètode s’ha de fer servir per registrar les operacions comptables.

• On hem d’anotar les operacions comptables.

• Quines són les operacions que incidiran en el resultat de l’empresa.

• Des d’un punt de vista quantitatiu, com comprovarem el registre de les
operacions comptables.

3.1 Fets comptables

Els fets comptables representen les variacions significatives del patrimoni. En
qualsevol fet comptable hi intervindran com a mínim dos elements patrimonials.
Podem classificar els fets comptables en:

• Fets comptables simples: quan hi intervenen només dos elements patri-
monials. Per exemple, l’empresa decideix comprar un ordinador i el paga
al comptat en efectiu; els elements patrimonials que hi intervenen són
ordinador i caixa.
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• Fets comptables compostos: quan hi intervenen més de dos elements
patrimonials. Per exemple, l’empresa decideix comprar un ordinador, en
paga la meitat al comptat en efectiu i l’altra meitat amb un xec. Els elements
patrimonials que hi intervenen són ordinador, caixa i bancs.

3.1.1 Documents justificatius

Per poder registrar els fets comptables es fa necessari que hi hagi documents
justificatius, que serviran per obtenir la informació sobre l’operació, com per
exemple, una factura, un rebut, una lletra de canvi, un pagaré, la nòmina dels
treballadors... Aquests documents serveixen per documentar variacions en el
patrimoni empresarial.

Aquests documents compleixen la funció legal, ja que el Codi de comerç estableix
l’obligació de conservar els documents que justifiquen les anotacions comptables.

Art. 3.1 del Codi de comerç

Els empresaris han de conservar els llibres, la correspondència, la documentació i els
justificants relatius al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys, a partir de
l’últim assentament realitzat en els llibres, llevat del que estableixin disposicions legals o
especials.

Figura 3.1. Model d’albarà

Els documents bàsics de la compravenda són els més necessaris en l’activitat
ordinària de l’empresa. Els més utilitzats són: l’albarà, la factura, el xec i la lletra



Tècnica comptable 59 Patrimoni i metodologia comptable

de canvi.

• Albarà. No té aplicació comptable, llevat que tingui l’aval d’una factura.
Serveix per comprovar entrades i sortides (figura 3.1).

• Factura. L’expedició de la factura és obligatòria per a totes les empreses.
És un dels documents principals i el primer que s’ha de fer és identificar si
ha estat emesa per la nostra empresa o per una altra a nom nostre. Les dades
que ha de tenir són (figura 3.2):

– Numeració correlativa

– NIF/CIF i domicilis tant de l’expedidor com del destinatari

– Import amb l’IVA desglossat

– Data i lloc d’emissió.

Figura 3.2. Model de factura

Factura electrònica

La factura electrònica és un equivalent funcional de la factura en paper i consisteix en
la transmissió de les factures o documents anàlegs entre emissor i receptor per mitjans
electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d’un ordinador a un altre), signats digitalment
amb certificats reconeguts.

L’Avantprojecte de llei de mesures d’impuls de la societat de la informació defineix la
factura electrònica com “un document electrònic que compleix els requisits legalment i
reglamentàriament exigibles a les factures i que, a més, garanteix l’autenticitat de l’origen i
la integritat del contingut, cosa que permet atribuir la factura al seu obligat tributari emissor”.

D’aquesta definició estesa a tot el mercat, es transmet tres condicionants per a la realització
de la factura:
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• Es necessita un format electrònic de factura de més o menys complexitat (EDIFACT, XML,
PDF, HTML, DOC, XLS, GIF, JPEG o TXT, entre d’altres).

• Cal una transmissió telemàtica (ha de partir d’un ordinador, i ser recollida per un altre
ordinador).

• Aquest format electrònic i aquesta transmissió telemàtica n’han de garantir la integritat i
l’autenticitat a través d’una signatura electrònica reconeguda.

L’article 3.3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, defineix la signatura electrònica
reconeguda com “la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i
generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura”. És a dir, s’han de donar
tres condicionants perquè es doni la signatura electrònica reconeguda:

1. Que sigui una signatura electrònica avançada.

2. Que estigui basada en un certificat reconegut. Un certificat reconegut és aquell que “compleixi
els requisits establerts en aquesta Llei quant “a la comprovació de la identitat i altres
circumstàncies dels sol·licitants”.

3. Que sigui generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura, és a dir, aquell
que ofereix, almenys, les següents garanties:

• Que les dades utilitzades per a la generació de signatura poden produir-se només una
vegada i n’assegura raonablement el secret.

• Que hi ha una seguretat raonable que les dades utilitzades per a la generació de la
signatura no poden ser derivades de les de verificació de signatura o de la mateixa
signatura i que la signatura està protegida contra la falsificació amb la tecnologia
existent en cada moment.

• Que les dades de creació de signatura poden ser protegides de forma fiable pel signant
contra la seva utilització per tercers.

• Que el dispositiu utilitzat no altera les dades o el document que hagi de signar ni
impedeix que aquest es mostri al signant abans del procés de signatura”(art. 24.3).

• Finalment i perquè la facturació electrònica tingui la mateixa validesa legal que una
factura en paper, es necessita el consentiment d’ambdues parts (emissor i receptor).

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç: www.facturae.es [Data de consulta: 7 de juny de
2012].

• El xec. Serveix per efectuar pagaments mitjançant el banc. La persona que
signa el xec és la que paga i la que cobra l’import és la que figura al darrere
de la denominació “pagueu per aquest xec...” (figura 3.3). Aquest document
sempre va relacionat amb el compte comptable de bancs c/c.

Figura 3.3. Model de xec

http://www.facturae.es
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• La lletra de canvi. Es tracta d’un instrument de cobrament i pagament
no generat per una entitat financera però que es manté com un dels
instruments físics més utilitzats en l’àmbit empresarial ja que si bé les seves
característiques legals faciliten l’execució del deute en els tribunals de la
mateixa manera que succeeix amb el xec i el pagaré. En aquest sentit, cal
destacar que és en la llei esmentada Llei canviària i del xec la que regula el
el funcionament i l’operativitat d’aquests instruments (figura 3.4).

Figura 3.4. La lletra de canvi

3.2 El compte

En el desenvolupament dels fets econòmics de l’empesa ens trobem els fets
comptables. Aquests poden afectar els elements que configuren el patrimoni
empresarial augmentant-los o bé disminuint-los.

Les combinacions de moviments d’elements d’actiu, passiu o net patrimonial són
múltiples. De vegades ens interessarà veure com influeixen en el conjunt del
patrimoni, altres ens interessa saber el moviment d’un element en concret.

És per aquesta raó que la comptabilitat ha previst un instrument conceptual de
representació de cada element patrimonial denominat compte.

El compte és un instrument comptable bàsic que té per objecte representar
tots i cadascun dels elements patrimonials individualment, cosa que
possibilita valorar-ne en tot moment la situació, així com analitzar les
variacions que ha tingut com a conseqüència dels fets comptables de
l’empresa.
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Les parts del compte reben
el nom de deure i haver,

independentment del
significat de les paraules

deure i haver.

3.2.1 Estructura dels comptes

El compte és l’eina bàsica utilitzada per la comptabilitat per representar un element
patrimonial o un conjunt d’elements patrimonials. En un compte hi ha dues parts
clarament diferenciades, el deure, és la part esquerra d’un compte, i l’haver, la
part dreta.

Esquemàticament, el compte es representa en forma de T, que rep el nom de
creueta (figura 3.5).

Figura 3.5. Format d’un compte

Depenent de la massa patrimonial, actiu, passiu, o net patrimonial, a la qual
pertanyi l’element patrimonial que representa el compte, els augments de valor
s’anotaran al deure o a l’haver, i les disminucions al revés.

A cada compte li correspon un nombre de tres o quatre dígits que l’identifica, de
manera que a comptes diferents corresponen codis diferents. Aquest codi està
establert en el Pla general de comptabilitat.

Comptes d’actiu

Són els que representen els béns propietat de l’empresa i els drets de cobrament.
Aquests comptes d’actiu són:

A - Comptes d’actiu no corrent

• 206 - Aplicacions informàtiques: import satisfet per la propietat o pel dret
d’ús de programes informàtics, tant adquirits a tercers com elaborats per la
mateixa empresa.

• 210 - Terrenys i béns naturals: solars de naturalesa urbana, finques
rústiques, altres terrenys no urbans, mines i pedreres.

• 211 - Construccions: edificacions en general, independentment de la seva
destinació dins l’activitat productiva de l’empresa.

• 213 - Maquinària: conjunt de màquines o béns d’equip mitjançant els quals
es duu a terme el procés productiu.

• 216 - Mobiliari: mobiliari material i equips d’oficina, amb excepció dels
que han de figurar al compte 217.
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• 217 - Equips per a processos d’informació: ordinadors i altres equips
electrònics.

• 218 - Elements de transport: vehicles de totes classes utilitzables per al
transport de materials o mercaderies.

B - Comptes d’actiu corrent

• 300 - Mercaderies: béns adquirits per l’empresa i destinats a la seva venda
i transformació.

• 430 - Clients: crèdits com a conseqüència de la venda de productes o la
prestació de serveis que constitueixen l’objecte de l’activitat principal de
l’empresa.

• 440 - Deutors: crèdits amb compradors de serveis que tenen la condició de
clients.

• 570 - Caixa: diners en efectiu a la caixa de l’empresa.

• 572 - Bancs compte corrent: diners al compte del banc.

Patrimoni net

• 100 - Capital social: capital aportat pels propietaris de les societats amb
forma mercantil.

• 102 - Capital: aportacions dels socis a les empreses individuals.

Passiu exigible

Els comptes del passiu exigible són els que representen els obligacions de
pagament, i són:

A - Passiu no corrent

• 170 - Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit: representen les
obligacions pendents de pagament a entitats de crèdit per préstecs rebuts
i que s’han de retornar a llarg termini.

• 173 - Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini: deutes a subministradors
de béns d’actiu no corrent amb venciment superior a un any.

B - Passiu corrent

• 400 - Proveïdors: deutes amb subministradors de mercaderies.

• 410 - Creditors per prestació de serveis: deutes amb subministradors de
serveis que no tenen la condició de proveïdors.
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• 520 - Deutes a curt termini amb entitats de crèdit: representen les
obligacions pendents de pagament a entitats de crèdit per préstecs rebuts
i que s’han de retornar a curt termini.

• 523 - Proveïdors d’immobilitzat a curt termini: deutes a subministradors
de béns d’actiu no corrent amb venciment inferior a un any.

3.2.2 Terminologia d’un compte

La comptabilitat, com moltes altres matèries, es val d’un vocabulari ple de termes
i tecnicismes molt específics. Per poder-nos-hi introduir més fàcilment, ho farem
a través d’exemples:

• Obrir un compte: és posar-hi el títol i fer-hi la primera anotació.

Exemple d’obertura d’un compte

L’empresa ingressa al banc 1.000 AC.

• Carregar en un compte, endeutar: és fer una anotació al deure.

Exemple de carregar en un compte

Es produeix un càrrec de 500 AC en el compte de Bancs cte. ct.

• Abonar, acreditar o descarregar un compte: és fer-hi una anotació a
l’haver.

Exemple d’abonament d’un compte

Es produeix un abonament de 300 AC al compte Bancs compte corrent.
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• Saldo d’un compte: és la diferència entre les sumes de les quantitats del
deure, menys les quantitats de l’haver.

Exemple de càlcul del saldo del compte 572 Bancs cte. ct.

• Si la suma del deure és més gran que la de l’haver, es diu que el compte té
saldo deutor (s.d.).

Exemple de saldo deutor del compte 572 Bancs cte. ct.

• Si la suma de l’haver és més gran que la del deure es diu que el compte té
saldo creditor (s.c.).

Exemple de saldo creditor del compte 400 Proveïdors

• Si la suma del deure és igual a la suma de l’haver es diu que el saldo és nul
o zero (s.n.).
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Exemple de saldo nul

Si la suma del deure és 4.000 i la suma de l’haver és 4.000, el saldo és nul.

• Liquidar un compte: consisteix a calcular el saldo de la manera següent:

1. sumant el deure,

2. sumant l’haver,

3. calculant la diferència entre les dues sumes.

Exemple de liquidació d’un compte

El compte de Bancs de l’empresa NONO, SL és el següent:

La suma del deure és: 1.000 + 500 + 2.000 = 3.500 AC

La suma de l’haver és: 300 AC

Suma del deure - suma de l’haver = 3.500 - 300 = 3.200 AC

Saldo deutor de 3.200 AC

• Saldar un compte: és col·locar el saldo al costat del compte que sumi
menys per igualar la suma del deure i de l’haver.

Exemple de saldar un compte

Saldem el compte de Bancs compte corrent.
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• Tancar un compte: és sumar els dos costats d’un compte després d’haver-
lo saldat.

Exemple de tancar un compte

Tanquem el compte de Bancs compte corrent.

Conveni de càrrec i abonament

Per explicar el funcionament i la mecànica dels comptes ho podem fer per mitjà
del conveni o la teoria del càrrec i l’abonament.

Per saber si hem de fer una anotació al deure o a l’haver, el que primer hem de
saber és de quin tipus de compte es tracta. Per poder-ho saber hem de tenir clar
de quin tipus d’element patrimonial parlem.

Segons el conveni de càrrec o abonament:

1. Comptes d’actiu

Si els elements patrimonials que intervenen en l’operació són d’actiu, el valor
inicial i els increments corresponents s’anotaran al deure i les disminucions, a
l’haver (figura 3.6).

Figura 3.6. Repre-
sentació gràfica dels movi-
ments dels comptes d’actiu

Exemple de conveni de càrrec i abonament dels comptes d’actiu.

En el compte de caixa de l’empresa BLLP, SA es produeixen els moviments següents:

El dia 1 de gener s’obre el compte amb 1.500 AC.

El 5 de gener cobrem en efectiu d’un client 6.000 AC.

El dia 9 de gener paguem en efectiu a un proveïdor 750 AC.
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Els diners que l’empresa té a la caixa són un bé, per tant per definició són un actiu.

Al deure anotarem el saldo inicial del dia 1 de gener, i el cobrament en efectiu del client
(que representa un increment a la caixa).

A l’haver anotarem el pagament a proveïdors, ja que representa una disminució del compte
de caixa.

Exemple de càrrec i abonament en el compte de Bancs i càlcul del saldo

1. El dia 1 de gener l’empresa comença la seva activitat amb un saldo al compte de Bancs per
un import de 15.000 AC.

2. El dia 2 de febrer rep un ingrés d’un client per un import de 500 AC.

3. El 4 de març paga el lloguer del local per un import de 700 AC.

4. El 5 de maig paga 500 AC a un proveïdor per una compra de mercaderies.

Saldo 15.500 - 1.400 = 14.100

Com que deure > haver, és saldo deutor

2. Comptes de passiu i patrimoni net

En el cas que els elements patrimonials siguin de passiu o de patrimoni net, els
valors inicials i els increments s’han d’anotar a l’haver i les disminucions, al deure
(figura 3.7).

Figura 3.7. Repre-
sentació gràfica dels mo-
viments dels comptes de
passiu

Exemple de conveni de càrrec i abonament en un compte de passiu i patrimoni net.
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L’empresa BLLP, SA el dia 7 d’abril contrau un deute amb un proveïdor de 500 AC per haver
comprat mercaderies.

El saldo inicial que tenia era de 700 AC i el dia 12 d’abril paga una factura que tenia pendent
i que corresponia a part del saldo inicial per valor de 200 AC.

En el compte de passiu, els saldos inicials sempre van a l’haver, per tant anotarem els 700
AC a l’haver.

L’obligació de pagament que sorgeix el dia 7 d’abril, l’anotarem a l’haver, ja que es tracta
d’un increment, i els increments en els comptes de passiu i de net s’anoten a l’haver.

La cancel·lació del deute del dia 12 d’abril de 200 AC l’anotarem al deure, ja que es tracta
d’una disminució.

3. Comptes de gestió

Els comptes que recullen els fets comptables que incideixen en el patrimoni reben
el nom de comptes de gestió. Els comptes de gestió es divideixen en ingressos
i despeses. Els comptes de despeses neixen al deure del compte corresponent
(figura 3.8). Els comptes d’ingressos neixen a l’haver del compte corresponent.

Figura 3.8. Naixement dels comptes de gestió

4. Comptes d’ingressos

El grup Operacions d’ingressos engloba tots els ingressos derivats de la venda
de béns i la prestació de serveis generats amb l’activitat ordinària de l’empresa.
També s’inclou en aquest grup els ingressos de caràcter financer i extraordinari.

Els ingressos representen increments de net i ens permetran, juntament amb les
despeses, calcular el resultat obtingut per l’empresa durant l’exercici econòmic.

Segons el Pla general comptable els ingressos s’enregistren en el grup 7, i
els defineix com l’alienació de béns i prestació de serveis que són objecte
de tràfic a l’empresa, i altres ingressos com la variació d’existències i els
beneficis extraordinaris de l’exercici.

Els principals comptes d’ingressos del PGC de les pimes són:
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Despeses

Tots els comptes de despeses
tenen saldo deutor.

Els seus augments s’anoten al
deure.

Els anotarem a l’haver en
traspassar-los a pèrdues i guanys

a final de l’exercici.

• 700 - Venda de mercaderies: alienació de mercaderies.

• 752 - Ingressos per arrendaments: els obtinguts pel lloguer de béns
immobles o immobles cedits per a l’ús o disposició de tercers.

• 759 - Ingressos per serveis diversos: els originats per la prestació eventual
de certs serveis a altres empreses o particulars.

Exemple de comptabilització d’ingressos.

L’empresa BBK té una nau industrial llogada a l’empresa ABC i li cobra un lloguer per mitjà
del banc per valor de 2.000 AC.

Taula 3.1. Exemple de comptabilització d’ingressos.

DEURE HAVER

(572) Bancs compte corrent 2.000

(752) Ingressos per arrendaments 2.000

5. Comptes de despeses

Els comptes de despeses disminueixen el benefici o augmenten la pèrdua (segons
el cas) de l’exercici.

El Pla general de comptabilitat (PGC) defineix el grup 6. Compres i despeses
com aprovisionaments de mercaderies i altres béns adquirits per l’empresa per
revendre’ls, alterant la seva forma o amb adaptacions per mitjà de processos
industrials (transformació o construcció).

Comprèn també totes les despeses de l’exercici, incloent-hi les adquisicions de
serveis i de materials consumibles, la variació d’existències comprades i les
pèrdues extraordinàries de l’exercici.

Uns exemples de despeses poden ser: compra de matèries primeres, pagament del
rebut del telèfon, pagament d’un lloguer, pagament d’aigua, gas, electricitat, etc.

Durant el procés econòmic, en tota empresa sorgeixen una sèrie de despeses
amb les quals s’inicia una doble circulació econòmica. D’una banda, surten
diners, i com a contrapartida es rep alguna cosa real o una contraprestació
en béns i serveis que col·laboren en el procés productiu.

Els comptes de depeses neixen al deure. Aquests comptes formen el grup 6 del
PGC de les pimes, que té el nom de Compres i despeses.

Els principals comptes de despeses del PGC de les pimes són:

• 600 - Compres de mercaderies: són les adquisicions de materials per part
de l’empresa.

• 621 - Arrendaments i cànons: en aquest compte incloem tant les depeses
de lloguer de béns o immobles com els drets d’ús de propietat industrial.
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• 622 - Reparacions i conservació: hi anotarem les despeses destinades a
reparar i conservar els elements de l’actiu no corrent.

• 623 - Serveis de professionals independents: honoraris d’auditors, econo-
mistes, advocats...

• 627 - Publicitat, propaganda i relacions públiques: import de les despe-
ses satisfetes per aquests conceptes.

• 628 - Subministraments: electricitat o qualsevol subministrament que no
tingui la qualitat d’emmagatzemable.

• 629 - Altres serveis: en aquest compte hi posarem tots aquells conceptes
no compresos en els anteriors. Hi comptabilitzarem les despeses de telèfon,
fax, correu i comunicacions en general.

• 640 - Sous i salaris: remuneracions al personal de l’empresa.

Exemple d’enregistraments de despeses.

L’empresa BLLP, SA paga en efectiu 1.000 AC pel dret d’ús d’una marca.

Taula 3.2. Exemple d’enregistraments de despeses

DEURE HAVER

(621) Arrendaments i cànons 1.000

(572) Caixa 1.000

3.2.3 El mètode de la partida doble

El sistema que farem servir per enregistrar les operacions és el sistema de la partida
doble. Fra Luca Pacioli (s. V) va ser qui el va fer servir per primera vegada. El
mètode consisteix en el fet que tota anotació comptable s’ha de fer de manera que
conservi permanentment la igualtat de l’equació fonamental del patrimoni.

Actiu = passiu + patrimoni net

Per poder complir aquest sistema ens hem de basar en els principis bàsics següents:

1. No hi ha deutor sense creditor, i a l’inrevés.

2. Tot càrrec en un o diversos comptes implica un abonament en un altre o
altres comptes.

3. La suma de tot el que s’ha anotat al deure ha de ser igual a tot el que s’ha
anotat a l’haver.
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Exemple de l’aplicació del mètode de la partida doble quan hi intervenen dos
comptes d’actiu

L’empresa BLLP, SA compra mercaderies per valor de 5.000 AC que paga al comptat.

Exemple de l’aplicació de la partida doble quan hi intervenen un compte d’actiu i un
de patrimoni net

Carme Saragossa inicia la seva activitat empresarial aportant 60.000 AC amb un xec bancari.

Aquí podem veure que hi intervenen dos elements patrimonials, que són Bancs cte. ct. i
Capital.

Bancs és un compte d’actiu i augmenta; per tant, segons el funcionament dels comptes,
l’anotarem al deure.

Capital és un compte de patrimoni net, i també augmenta, per tant l’anotarem a l’haver.

També podem constatar que s’ha complert la partida doble, a un càrrec (Bancs cte. ct.) li
correspon un abonament (Capital).

Passos per enregistrar la partida doble

Sempre que vulguem enregistrar un fet comptable o una operació comptable hem
de fer una anàlisi, seguint els passos següents:

• Quins comptes intervenen en l’operació que volem registrar.

• De quina massa patrimonial forma part cadascun dels comptes que hi
intervenen.

• Aplicant el conveni de càrrec i abonament dels comptes, saber si augmenten
o disminueixen, per poder enregistrar-los al deure o a l’haver.

• En quina quantitat es modifica cada compte.
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Quan es comença a comptabilitzar, aquests passos es fan molt lentament, però amb
la pràctica es va adquirint rapidesa.
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Exemple d’aplicació dels passos a seguir

L’empresa XYZ, SA inicia la seva activitat de compravenda de material didàctic amb una
aportació de 15.000 AC en efectiu.

1. El 50% de l’aportació s’ingressa en un compte del Banc de Sabadell.

2. Per equipar l’oficina, es compren dos ordinadors valorats en 1.200 AC cadascun i mobiliari
valorat en 3.000 AC que es paga en efectiu.

3. Sol·licita un préstec al Banc de Sabadell de 12.000 AC que ingressen al compte de
l’empresa.

4. Compra una furgoneta de 12.000 AC pagant el 75% amb un xec bancari i la resta en
efectiu.

Taula 3.3.

Núm. Elements
patrimonials

Masses Augment
Disminució

Deure haver Import

0 Caixa ACTIU +A Deure 15.000

Capital
social

NET +P Haver 15.000

1 Bancs cte.
ct.

ACTIU +A Deure 7.500

Caixa ACTIU -A Haver 7.500

2 Equips
processos
Informació

ACTIU +A Deure 2.400

Mobiliari ACTIU +A Deure 3.000

Caixa ACTIU -A Haver 5.400

3 Bancs cte.
ct.

ACTIU +A Deure 12.000

Deutes amb
entitats de
crèdit

PASSIU +P Haver 12.000

4 Elements de
transports

ACTIU +A Deure 12.000

Bancs cte.
ct.

ACTIU -A Haver 9.000

Caixa ACTIU -A Haver 3.000

Exemple de relacions comptables i comptabilització

L’empresa BLLP cobra 1.000 AC de clients per mitjà d’una transferència bancària.

1. Relacions

Taula 3.4.

Element patrimonial Actiu Passiu Net Increment
Disminució

Deure Haver

Clients Actiu Disminució Haver

Bancs compte corrent Actiu Increment Deure
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2. Comptabilització.

Taula 3.5. Comptabilització de cobrament de clients per transferència bancària

Deure Haver

Bancs compte corrent 1.000

Clients 1.000

3. Càrrec abonament

Taula 3.6.

Element patrimonial Càrrec Abonament

Clients X

Bancs compte corrent X

3.3 El llibres comptables

Un llibre comptable és un mitjà material en el qual s’enregistren de qualsevol de
les formes possibles els fets patrimonials o patrimoni.

A la pràctica, ens referim a aquells que compleixen els requisits establerts als
articles 25-33 del Codi Mercantil.

Segons legislació mercantil (taula 3.7):

• Obligatoris:

– Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals

– Llibre Diari

– D’actes (societats)

– Registre de socis

– Llibre Registre

• Voluntaris: Resta de llibres que voleu portar l’empresa segons la seva
activitat.

Segons mètode comptable:

• Principals:

– Llibre Diari

– Llibre Major

– Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals

• Auxiliars: qualsevol que desenvolupin els llibres comptables principals
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• Registres: documents que es relacionen amb operacions que s’han realitzat
o es realitzaran.

Taula 3.7. Classificació dels llibres comptables

Obligatoris Voluntaris Principals Auxiliars

Llibre diari
Llibre d’inventaris i
comptes anuals
Llibre d’actes
La resta que estableixi
per cada tipus de
persona jurídica la seva
pròpia legislació

Tota la resta de llibres
que l’empresa vulgui
portar

Llibres necessaris per
portar la comptabilitat de
l’empresa (Diari,
Major...)

Serveixen per completar
la informació inclosa als
llibres principals (llibre
de registre d’efectes
comercials a cobrar,
llibre de caixa...)

3.3.1 Llibre diari i llibre major i balanç de sumes i saldos

Els llibres de comptabilitat serveixen bàsicament per registrar i anotar els fets
comptables que han succeït a l’empresa al llarg d’un període comptable. Al marge,
però, de la utilitat per a la gestió de la mateixa empresa, aquesta aplicació té un
caràcter purament jurídic. Està regulada mitjançant la legislació mercantil.

Utilitzant el mètode de la partida doble, confeccionarem el llibre diari i el llibre
major.

Llibre diari

El llibre diari és el llibre principal i obligatori que registra dia a dia tot tipus
d’operacions relatives a l’activitat econòmica.

El llibre diari enregistra els fets comptables per data, és a dir, a mesura que
es van produint en el temps. Cada una de les anotacions al llibre diari rep el
nom d’assentament.

Per fer el llibre diari hi ha dues possibilitats:

• Registrar totes les operacions dia a dia.

• Registrar el total de les operacions que duu a terme l’empresa no superior a
un mes. En aquest cas s’hauran d’anotar les operacions en llibres auxiliars.

Exemple d’assentament comptable al llibre diari

L’empresa BLLP, SA compra una màquina per un valor de 9.300 AC que pagarà al cap de
tres mesos.

Per al registre de l’operació s’ha de tenir en compte que el compte de Maquinària (213) és
un compte d’actiu (és un bé), i com que s’incrementa, l’anotarem al deure, és a dir, a la part
esquerra.
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El compte de Proveïdors d’immobilitzat (523) (obligació de pagament) és un compte de
passiu, i també s’incrementa, i per tant l’anotarem a l’haver.

Taula 3.8. Assentament amb un compte de passiu

Diari Deure Haver

1

(213) Maquinària 9.300

(523) Proveïdors d’immobilitzat 9.300

Exemple de comptabilització al llibre diari, classificació i variació dels comptes d’un
cobrament de clients per transferència bancària

Es cobra 3.000 AC de clients en efectiu.

Taula 3.9.

Element patrimonial Actiu Passiu Net Increment
Disminució

Deure Haver

Clients Actiu Disminució Haver

Caixa Actiu Increment Deure

Taula 3.10.

Element patrimonial Actiu Passiu Net Increment
Disminució

Deure Haver

Clients Actiu Disminució Haver

Caixa Actiu Increment Deure

Taula 3.11. Assentament de cobrament d’un deute en efectiu

Deure Haver

Caixa 3.000

Clients 3.000

Classificació dels comptes segons si són càrrec o abonament:

Taula 3.12. Classificació dels comptes

Element patrimonial Càrrec Abonament

Clients X

Caixa X

Llibre major

Les operacions enregistrades al llibre diari es transcriuen al llibre major.

El llibre major no és obligatori. Tot i que als dos llibres s’inclouen les mateixes
operacions, la informació que donen és diferent.
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Al costat de cada quantitat
que anotem al llibre major

figurarà un nombre que
indica l’assentament del

qual procedeix.

Cada full del llibre major representa un element patrimonial.

La informació que dóna és mostrar en un moment determinat els augments i
disminucions i el valor de l’element patrimonial de manera individualitzada.

Cada compte es representa en forma de T.

Exemple d’assentament comptable al llibre major

L’empresa BLLP, SA compra una màquina per un valor de 9.300 AC que pagarà al cap de
tres mesos.

Per al registre de l’operació s’ha de tenir en compte que el compte de Maquinària (213) és
un compte d’actiu (és un bé), i com que s’incrementa, l’anotarem al deure, és a dir, a la part
esquerra.

El compte de Proveïdors d’immobilitzat (523) (obligació de pagament) és un compte de
passiu, i també s’incrementa, i per tant l’anotarem a l’haver.

L’assentament de la compra a crèdit de maquinària és:

Balanç de sumes i saldos

Amb el balanç de sumes i saldos comprovarem un dels principis del mètode de la
partida doble, que estableix que la suma de tot el que s’ha anotat al deure ha de
ser igual a tot el que s’ha anotat a l’haver.

El balanç de sumes i saldos també rep el nom de balanç de comprovació,
ja que ens permetrà detectar possibles errors o omissions, a més d’obtenir
informació inclosa al llibre major.

Exemple de la utilitat del llibre diari

Farem servir el llibre diari si necessitem veure les operacions fetes durant el mes de maig.

Exemple de registre d’operacions al llibre diari i al llibre major i confecció del balanç
de sumes i saldos

1. L’empresa BLLP, SA comença el seu negoci aportant 100.000 AC que s’ingressen al banc.

2. Compra mercaderies per valor de 500 AC que paga per transferència bancària.

3. Ven mercaderies a crèdit per un import de 700 AC.

4. Compra un ordinador per valor de 1.500 AC que paga amb un xec bancari.

Llibre diari
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Taula 3.13. Llibre diari

Diari Deure Haver

1

(572) Bancs compte corrent 100.000

(100) Capital social 100.000

2

(300) Mercaderies 500

(572) Bancs compte corrent 500

3

(430) Clients 700

(300) Mercaderies 700

4

(217) Equips per a processos d’informació 1.500

(572) Bancs compte corrent 1.500

Llibre major

Balanç de sumes i saldos

Tal com es mostra a la taula següent, és molt important que:

1. La suma total del DEURE ha de ser igual a la suma total de l’HAVER

2. La suma total dels SALDOS DEUTORS ha de ser igual a la suma total dels SALDOS
CREDITORS



Tècnica comptable 80 Patrimoni i metodologia comptable

Taula 3.14. Balanç de sumes i saldos

Compte
Sumes
Deure

Sumes
Haver

Saldo
Deutor

Saldo
Creditor

(572) Bancs compte corrent 100.000 2.000 98.000

(100) Capital social 100.000 100.000

(300) Mercaderies 500 700 200

(430) Clients 700 700

(217) Equips per a processos
d’informació

1.500 1.500

Sumes totals (1) i (2) 102.700 102.700 100.200 100.200

Exemple d’aplicació de la partida doble

Es tracta d’analitzar i explicar els fets comptables següents:

1. Un empresari individual inicia el seu negoci aportant 20.000 AC en efectiu.

Raonament comptable bàsic:

Taula 3.15.

Comptes que
intervenen

Massa patrimonial Aplicació conveni Import

(570) Caixa Actiu Augmenta: anotació
al deure

20.000

(102) Capital Patrimoni net Augmenta: anotació a
l’haver

20.000

2. Compra mercaderies per valor de 8.000 AC que paga al comptat.

Raonament comptable bàsic:

Taula 3.16.

Comptes que
intervenen

Massa patrimonial Aplicació conveni Import

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació
al deure

8.000

(570) Caixa Actiu Disminueix: anotació
a l’haver

8.000
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3. Ven mercaderies per import de 4.000 AC que cobra en efectiu.

Raonament comptable bàsic:

Taula 3.17.

Comptes que
intervenen

Massa patrimonial Aplicació conveni Import

(570) Caixa Actiu Augmenta: anotació
al deure

4.000

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació
a l’haver

4.000

4. Compra mercaderies a crèdit per valor de 3.000 AC.

Raonament comptable bàsic:

Taula 3.18.

Comptes que
intervenen

Massa patrimonial Aplicació conveni Import

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació
al deure

3.000

(400) Proveïdors Passiu Augmenta: anotació a
l’haver

3.000

5. Ven mercaderies per import de 2.000 AC que queden pendents de cobrament.

Raonament comptable bàsic:

Taula 3.19.

Raonament
comptable bàsic

Massa patrimonial Aplicació conveni Import

(430) Clients Actiu Augmenta: anotació
al deure

2.000

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació
a l’haver

2.000



Tècnica comptable 82 Patrimoni i metodologia comptable

6. Té 10.000 AC a la caixa de l’empresa, els retira i fa un ingrés al banc.

Raonament comptable bàsic:

Taula 3.20.

Comptes que
intervenen

Massa patrimonial Aplicació conveni Import

(572) Bancs compte
corrent

Actiu Augmenta: anotació
al deure

10.000

(570) Caixa Actiu Disminueix: anotació
a l’haver

10.000

7. Paga a un proveïdor 1.500 AC amb una transferència bancària.

Raonament comptable bàsic:

Taula 3.21.

Comptes que
intervenen

Massa patrimonial Aplicació conveni Import

(400) Proveïdors Passiu Disminueix: anotació
al deure

1.500

(572) Bancs compte
corrent

Actiu Disminueix: anotació
a l’haver

1.500

8. Rep una transferència bancària d’un client per un import de 500 AC.

Raonament comptable bàsic:

Taula 3.22.

Comptes que
intervenen

Massa patrimonial Aplicació conveni Import

(572) Bancs compte
corrent

Actiu Augmenta: anotació
al deure

500

(430) Clients Actiu Disminueix: anotació
a l’haver

500



Tècnica comptable 83 Patrimoni i metodologia comptable

9. Compra una furgoneta per 10.000 AC. En paga 2.000 AC en efectiu i la resta amb
transferència bancària.

Raonament comptable bàsic:

Taula 3.23.

Comptes que
intervenen

Massa patrimonial Aplicació conveni Import

(218) Elements de
transport

Actiu Augmenta: anotació
al deure

10.000

(570) Caixa Actiu Disminueix: anotació
a l’haver

2.000

(572) Bancs compte
corrent

Actiu Disminueix: anotació
a l’haver

8.000
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