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Presentació
Aquesta obra és un recurs per utilitzar en el procés d’ensenyament-aprenentat-
ge per alumnes i professors dels cicles formatius d’Administració i Finances i de 
Secretariat de Direcció. S’hi desenvolupa el currículum del mòdul de Procés inte-
gral de l’activitat comercial, que estableixen els decrets curriculars corresponents 
a aquests títols.

Al llarg d’aquestes unitats es pretén oferir a l’alumne una visió integral de l’activitat 
comercial de l’empresa, tot relacionant-la amb les àrees comptable, fiscal i de 
gestió comercial. Aquest ha estat l’eix vertebrador de l’obra, que s’ha estructurat 
en tretze unitats dissenyades perquè l’alumne integri la gestió administrativa que 
es deriva de l’activitat comercial i amb l’objectiu de facilitar al professor la tasca 
d’organitzar els continguts amb la flexibilitat que exigeix el variat públic al qual es 
dirigeix.

Aquesta obra vol atendre, d’una banda, les necessitats dels alumnes matriculats 
en la formació professional reglada, la diversitat dels quals s’entén perquè tenen 
edats, motivacions i interessos ben diferents, i perquè accedeixen al cicle formatiu 
per vies diverses. Mitjançant el disseny de continguts teòrics, casos pràctics i 
activitats que tenen aplicacions professionals immediates, es volen atendre no tan 
sols les expectatives dels alumnes que han superat el batxillerat recentment, sinó 
també les de treballadors en actiu que volen ampliar la formació per superar-se 
professionalment i, també, les de lectors autodidactes i alumnes de la formació 
professional no reglada.

El desenvolupament de cada unitat segueix un criteri seqüencial paral·lelament 
amb el nivell de dificultat, de manera que s’ofereix en tot moment una visió inte-
gral de l’empresa i se segueix el mateix ordre de les tasques professionals que 
s’hi expliquen. Per dur a terme aquest recorregut s’han plantejat, juntament amb 
els continguts, nombrosos casos pràctics i activitats que reprodueixen situacions 
reals de l’entorn professional i que han de permetre que els alumnes percebin, 
analitzin, sintetitzin i apliquin els continguts, i que, alhora, els assimilin molt millor. 
A més, amb la finalitat de fer més atractiu el desenvolupament de cada unitat, 
s’hi han incorporat un seguit de textos complementaris que amenitzen l’estudi i 
l’aproximen a la pràctica professional. Finalment, en finalitzar el desenvolupament 
dels continguts, apareix l’apartat «Síntesi», que ofereix una visió global i completa 
de la unitat. I amb la finalitat que l’alumne consolidi i interioritzi el desenvolupa-
ment dels continguts, es proposa al final de cada unitat el «Test de repàs», que 
serveix com a autoavaluació, a més d’un conjunt d’activitats (secció «Comprova el 
teu aprenentatge») que es classifiquen segons els criteris d’avaluació exigits per 
a cada unitat.

Esperem que gaudiu tant de l’obra com nosaltres ho hem fet elaborant-la, i agraïm 
les observacions, les crítiques i els suggeriments que ens vulgueu fer arribar per 
millorar-la.

Els autors
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Síntesi

Lliuraments intracomunitaris: de territori nacional 
d’aplicació de l’IVA a un altre estat de la Unió Europea.

Adquisicions intracomunitàries: d’un altre estat de la 
Unió Europea al territori nacional d’aplicació de l’IVA.

De tercers països que no pertanyen a la Unió Europea

A tercers països que no pertanyen a la Unió Europea. 
Exemptes de l’IVA

Transfereixen l’IVA als clients

Suporten l’IVA en les seves adquisicions

Recàrrec d’IVA sobre la base imposable

Prorrata general

Prorrata especial

Compensació amb % respecte del valor 
dels béns lliurats

Aplicació d’índexs i mòduls

Tribut indirecte 
sobre el consum. 

Grava:

Classes 
d’operacions

Tipus 
de gravamen

Règims 
especials

Base imposable

Regla 
de prorrata

Subjecte passiu

Àmbit 
d’aplicació

L’impost 
sobre el 

valor afegit

Exportacions

Importacions

Operacions 
intracomunitàries

En territori nacional: s’aplica només a la Península i a les Balears

Adquisicions de béns i serveis produïts en el desenvolupament de les 
activitats empresarials i professionals

Importacions i adquisicions intracomunitàries de béns

• Subjectes  • No subjectes  • Exemptes

Empresaris i/o 
professionals que efectuen 
operacions subjectes a l’IVA

D’equivalència

Inclou: despeses, com ara ports, envasos i embalatges, comissions, etc.

No inclou: qualsevol tipus de descompte o d’abonament de despeses

De l’agricultura, 
la ramaderia i la pesca

Simplificat

Determinar quina part de les quotes suportades és deduïble

Classes

• General: 21 %  • Reduït: 10 %  • Superreduït: 4 %

4L’IVA

83

Comprova el teu aprenentatge

Nota: Totes les activitats d’aquesta pàgina s’han de fer en un quadern a part.

Conèixer els elements i els procediments relatius a l’IVA i 
aplicar-los a la gestió de l’impost en les diverses modalitats 
que presenta.

1. Una empresa adquireix una màquina per instal·lar-la a 
la seva fàbrica, per un import de 30.000 € més el 21 % 
d’IVA. L’adquisició i el lliurament del bé es duu a terme el 
30 de gener de 201_, i el pagament s’efectua a 90 dies. 
La màquina es dedicarà a la producció de l’empresa. Res-
pon a les qüestions següents:

a) El comprador és subjecte passiu de l’IVA? Raona la res-
posta.

b) L’IVA suportat en l’adquisició és deduïble?

c) En quin període de liquidació s’ha de declarar l’IVA 
suportat de la màquina?

2. Continuant amb l’activitat 1, i suposant que en el mo ment de 
signar l’acord de compra el comprador fa un lliurament a 
compte de 5.000 €, respon a les qüestions següents:

a) La bestreta que ha lliurat comporta IVA?

b) En cas afirmatiu, calcula la quota d’IVA. Indica en quin 
moment es reporta i en quin moment és deduïble.

c) Quines són la base imposable i la quota d’IVA de la 
factura que s’ha d’omplir quan es lliuri definitivament 
la factura?

d) L’IVA suportat en aquest supòsit és diferent del que 
s’hauria suportat si no hi hagués hagut bestreta?

3. Una empresa ha venut a una altra béns per un import de 
2.000 €. A la factura, a més, s’hi ha inclòs: un descompte 
comercial del 2 %, despeses de ports per 200 €, cost 
de l’assegurança per 60 € i despeses d’embalatges per 
40 €. Com que es pagarà a terminis, s’hi inclouen, a més, 
100 € en concepte d’interessos. Determina:

a) La base imposable de la factura.

b) La quota d’IVA, suposant que les mercaderies estan 
gravades pel tipus d’IVA reduït.

4. Un comerciant que es dedica a vendre peces de vestir té 
els béns següents:

• Un local comercial, valorat en 200.000 €.

• Mobiliari, valorat en 9.000 €.

• Existències de mercaderies, per 60.000 €.

• Un ordinador, valorat en 500 €.

El comerciant transmet el negoci a una empresa que ins-
tal·larà al local una botiga d’ordinadors, i li ven el local i 
el mobiliari per un import de 280.000 €. Les mercaderies 
les ven a un altre comerciant del gremi, per un import de 
4.000 €. L’ordinador se’l queda per a ús personal.

Tenint en compte les dades anteriors, respon a les pre-
guntes següents de manera raonada:

a) Està subjecta a l’IVA, la transmissió del local i del mo-
biliari?

b) Està subjecta a l’IVA, la transmissió de les mercade-
ries?

c) Si es queda l’ordinador per al seu ús personal, i supo-
sant que en el seu moment es va deduir l’IVA corres-
ponent, com ha de procedir respecte a l’IVA?

5. Una empresa va efectuar una venda el dia 15 de desem-
bre de 201_ per un import de 3.000 € i va transferir una 
quota d’IVA del 21 %. Es va acordar que el pagament tin-
dria lloc el 15 de març de 201_.

Quan arriba el venciment del pagament, el client retorna 
el rebut impagat, per la qual cosa l’empresa reclama al 
client i, com que passen els mesos i no paga, efectua la 
reclamació per via judicial. Finalment, l’empresa dóna per 
perdut definitivament aquest import i vol recuperar l’IVA 
que va transferir en el seu moment. Respon a les qües-
tions següents:

a) Quines condicions s’han de complir perquè l’empresari 
recuperi l’IVA transferit i impagat?

b) En quina declaració pot incloure la quota d’IVA per 
deduir-se-la?

c) Com afecta aquesta situació al morós si en el seu 
moment es va deduir l’IVA suportat?

6. Una persona es dedica a fer de paleta en el règim simpli-
ficat. L’epígraf d’activitat és el 501.3, «Obra de paleta i 
petits treballs de construcció en general», sense local, i la 
població té més de 5.000 habitants.

Els mòduls aplicables són els següents:

• Una persona no assalariada. La quota d’IVA reportada 
per cada treballador és de 3.401,25 €.

• El vehicle que es fa servir en l’activitat té una potència 
fiscal de 18 CV i una càrrega màxima autoritzada no 
superior a 1.000 kg. La quota d’IVA reportada per CV 
és de 76,18 €.

El percentatge aplicable és del 2 %. La quota mínima que 
resulta d’aplicar el percentatge que fixa l’Ordre ministerial 
establerta per a l’activitat és del 9 %.

A més, suposem que les quotes d’IVA suportades al llarg 
de l’any han estat de 800 € i que en finalitzar l’any no hi 
ha hagut variacions en la plantilla ni en els vehicles. No 
apliquem bonificacions.

Determina les quotes d’IVA a ingressar cada trimestre si 
sabem que, a més, ha adquirit maquinària per a l’activitat, 
per la qual ha suportat 500 € d’IVA més. 

L’IVA
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Test de repàs

Nota: Totes les activitats d’aquesta pàgina s’han de fer en un quadern a part.

1. L’IVA és un impost:

a) Directe.

b) Indirecte.

c) Cap de les respostes anteriors no és correcta.

2. L’IVA no s’aplica a:

a) Les Balears i les Canàries.

b) Les Balears, Ceuta i Melilla.

c) Ceuta, Melilla i les Canàries.

3. L’autotransferència de l’IVA es practica a:

a) Les adquisicions intracomunitàries.

b) Les importacions.

c) Els lliuraments intracomunitaris.

4. El subjecte passiu de l’IVA és:

a) El consumidor final.

b) Els professionals i els empresaris.

c) Totes les respostes anteriors són correctes.

5. Els lliuraments en metàl·lic com a bestreta d’una compra:

a) No estan gravades per l’IVA.

b) Estan gravades pel mateix tipus d’IVA que la futura 
compra.

c) Estan gravades pel tipus d’IVA general.

6. Per fer les declaracions en el règim simplificat s’utilitza: 

a) El model 303.

b) El model 315.

c) Tots dos models.

7. Les adquisicions intracomunitàries de béns que efectuen 
empresaris tributen:

a) Al país d’origen de les mercaderies.

b) Al país de destinació de les mercaderies.

c) Totes les respostes anteriors són correctes.

8. Si una empresa duu a terme una activitat que resulta amb 
exempció limitada, pot:

a) Deduir-se la totalitat de l’IVA suportat.

b) Deduir-se la part proporcional de l’IVA suportat, en fun-
ció de la proporció d’activitat realitzada no exempta.

c) No es pot deduir cap quantitat d’IVA suportat.

9. En una factura d’un lliurament intracomunitari efectuat a 
un empresari de la Unió Europea:

a) No es transfereix l’IVA.

b) Es transfereix l’IVA normalment.

c) Es pot optar per transferir l’IVA o no. 

10. Si un empresari adquireix un vehicle i el fa servir tant per 
a l’empresa com per a finalitats particulars, l’IVA suportat 
derivat de la compra:

a) Se’l pot deduir íntegrament. 

b) No se’n pot deduir cap percentatge.

c) Se’n pot deduir el 50 %.

11. La prorrata provisional consisteix a:

a) Aplicar un percentatge respecte de l’IVA suportat a par-
tir de les dades de l’exercici anterior.

b) Aplicar el percentatge deduïble segons cregui conve-
nient el subjecte passiu.

c) Aplicar un percentatge respecte de l’IVA suportat, amb 
les dades provisionals de l’exercici actual.

12. La inclusió en el règim de recàrrec d’equivalència per a un 
comerciant al detall, normalment:

a) És voluntària.

b) És obligatòria.

c) És obligatòria exclussivament per a empreses que no 
tenen treballadors.

13. El recàrrec d’equivalència es calcula respecte de:

a) La base imposable.

b) La quota de l’IVA. 

c) L’import total de la factura.

14. El règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca 
consisteix en el fet que:

a) Les explotacions incloses en aquest règim reben dels 
clients una compensació per l’IVA suportat.

b) Hisenda els retorna l’IVA suportat.

c) Transfereixen un tipus d’IVA especial a les vendes.

15. El model 303 es presenta amb una periodicitat:

a) Mensual.

b) Trimestral.

c) Mensual o trimestral.

16. El model de declaració anual d’IVA s’anomena:

a) Model 390.

b) Model 303.

c) Model 340.

17. Quan es presenta el model de liquidació d’IVA número 303 
i el resultat és a favor del contribuent, la devolució s’ha de 
sol·licitar:

a) Només l’últim trimestre.

b) En qualsevol dels trimestres.

c) Només es pot compensar en l’exercici següent.

Com s’utilitza aquest llibre

L’IVA
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3. Declaracions d’IVA en el règim general
En el règim general d’IVA es fan servir tres models diferents:

• El model 303: és la declaració periòdica d’IVA, que serveix tant per a les empreses que 
declaren mensualment com per a les que ho fan trimestralment. Aquest model es pre-
senta durant els vint primers dies del mes següent al període de meritació i durant els 
trenta primers dies del mes de gener per a les declaracions del desembre i del quart 
trimestre.

• El model 340: és obligatori per a les empreses que estan donades d’alta al registre 
d’empreses amb declaració mensual. Per sol·licitar la devolució mensual, a més de fi-
gurar en l’esmentat cens, han de proporcionar les llistes de factures emeses, rebudes 
i de béns d’inversió mitjançant el model 340. Els terminis de presentació coincideixen 
amb els del model 303.

• El model 390: és el resum anual d’IVA. Es presenta juntament amb l’última declaració 
de l’any, és a dir, abans del dia 30 del mes de gener. Consisteix en un resum en el qual 
es recopilen totes les dades declarades en els models 303 de tot l’any.

En Josep Vidal Riera és un subjecte passiu de l’IVA i està al 
règim general. Durant el primer trimestre de 201_ ha dut a 
terme les operacions subjectes a l’IVA següents:

• IVA transferit en les vendes:

 – 16.250 € al 21 % = 3.412,50 €.

 – 1.100 € al 10 % = 110 €.

 – 2.500 € al 4 % = 100 €.

IVA suportat en les compres:

 – 11.400 € al 21 % = 2.394 €.

Amb aquestes dades hem d’omplir el model 303 corresponent 
al primer trimestre de 201_.

Solució

El model 303 queda omplert de la manera següent:

Cas pràctic 3

En el cas de les empreses que 
presenten el model 303 amb 
periodicitat mensual, han de sol-
licitar que se les inclogui en 
el cens corresponent. Si s’in-
clouen en aquest cens, estan 
obligades a presentar les decla-
racions mensualment, i en el 
cas que el resultat d’aquestes 
declaracions sigui a retornar, 
poden sol·licitar la devolució en 
qualsevol de les declaracions. 
Per contra, les empreses que 
presenten el model 303 trimes-
tralment només poden sol·licitar 
la devolució en l’autoliquidació 
del quart trimestre.

Important

Impuesto sobre el Valor Añadido

Autoliquidación

Devengo (2)

Recargo equivalencia .......................................................................... {
Modifi caciones bases y cuotas del recargo de equivalencia ...................

Ejercicio Período

Modelo

303
 Agencia Tributaria

 Teléfono: 901 33 55 33
 www.agenciatributaria.es

NIF Apellidos y Nombre o Razón social

 SI NO

Liquidación (3)

IVA devengado

Régimen general ............................................................................... {
Base imponible Tipo % Cuota

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. ..........................

Modifi cación bases y cuotas ...............................................................

Total cuota devengada ( [03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26]) ...  

IVA deducible  Base Cuota

03

06

09

11

13

15

18

21

24

26

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom) 

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes ...............................................

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes .....................................

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes ...................................

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .........................

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión ..................................

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión .................................................

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ...............................................................................................................
Regularización bienes de inversión ..............................................................................................................................
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata ................................................................................

Rectifi cación de deducciones ..........................................................................................

02

05

08

17

20

23

01

04

07

10

12

14

16

19

22

25

27

29

31

33

35

37

39

42

43

44

28

30

32

34

36

38

40

Total a deducir ( [29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44] ) ..............  45

Resultado régimen general ( [27] - [45] ) .............................................................................  46

41

¿Tributa exclusivamente en régimen simplifi cado?.......................................

¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación?
Fecha en que se dictó el auto de declaración 
de concurso ..............................................

¿Es autoliquidación conjunta? ....................................................................

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este 
período indique el tipo de autoliquidación  .......................

Preconcursal

Postconcursal{

Identificación (1)

Régimen general

Opción por la aplicación de la prorrata especial (artículo 103.Dos.1º LIVA)  .
Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (artículo 
103.Dos.1º LIVA)  ....................................................................................

 Día Mes Año

¿Ha optado por el régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)? 
¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial
del criterio de caja? ................................................................................

  
¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? .............

Número justificante: 3025423622252
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2014 1T

16.250,00 21,00 3.412,50
1.100,00 10,00 110,00
2.500,00 4,00 100,00

3.622,50

11.400,00 2.394,00

2.394,00

1.228,50

En el CEO que acompanya aquest 
llibre, a Models de documents, 
trobaràs exemplars en blanc 
dels models que s’expliquen en 
aquesta unitat pel que fa a la 
declaració de l’IVA. Utilitza’ls per 
fer les activitats que es proposen 
al llarg de la unitat.

CEO

L’IVA

76

4

• Que comerciïn amb qualsevol classe de bé, excepte els que la llei exclogui expressament, 
com ara l’or, les joies i les pedres precioses, els vehicles de motor, les embarcacions, les 
aeronaus, etc.

• Que la suma dels lliuraments efectuats a clients que no tinguin la condició d’empresaris 
o professionals superi el 80 % del total de lliuraments.

B. Tipus impositius de recàrrec d’equivalència

Els tipus de recàrrec estan associats a cadascun dels tipus d’IVA, que actualment són els 
que recull la Taula 4.1. Per calcular la quota de recàrrec, s’ha d’aplicar el percentatge a la 
base imposable.

C. Obligacions formals de les empreses 
en règim de recàrrec d’equivalència

Les empreses que s’acullin a aquest règim han de complir les obligacions formals següents:

• Han de comunicar la inclusió en el règim als seus proveïdors, perquè en les adquisicions 
se’ls apliqui el recàrrec corresponent.

• No estan obligades a gestionar llibres registre d’IVA.

• No estan obligades a expedir factures o documents equivalents, tret que el client ho exi-
geixi.

• No cal presentar declaracions de l’IVA per les activitats en aquest règim especial. No obs-
tant això, cal presentar el model 309 (declaració no periòdica) quan s’efectuïn adquisicions 
intracomunitàries, operacions en les quals es produeixi la inversió del subjecte passiu 
o quan, en la transmissió d’immobles relacionats amb l’activitat, es renunciï a l’exempció.

Magatzems Fornells, SA ven a la Pilar Llopis Obiols la merca-
deria següent:

• 50 unitats de l’article Z a 5 €/u. IVA reduït.

• 30 unitats de l’article W a 8 €/u. IVA general.

En la factura s’inclou un descompte comercial del 5 %. Hem 
de determinar les bases imposables per a cada tipus d’IVA, 
les quotes corresponents i l’import total de l’operació.

Solució

Base imposable a tipus reduït:

50 unitats · 5 €/u. – 5 % = 250 € – (250 € · 5 %) = 237,50 €

Base imposable a tipus general:

30 unitats · 8 €/u. – 5 % = 240 € – (240 € · 5 %) = 228,00 €

Quota d’IVA a tipus reduït: 237,50 € · 10 % = 23,75 €

Quota d’IVA a tipus general: 228,00 € · 21 % = 47,88 €

Import total = 237,50 + 228,00 + 23,75 + 45,60 = 537,13 €

Cas pràctic 5

6. Una empresa ven a un comerciant que està acollit al sis-
tema especial del recàrrec d’equivalència les mercaderies 
següents:

Unitats Article Preu unitari Tipus d’IVA
100 A 4 €/u. General
150 B 5 €/u. General
80 C 9 €/u. Reduït
120 D 2 €/u. Superreduït

S’ha aplicat un descompte comercial del 10 %.

Amb aquestes dades, determina:

a) Les bases imposables de cada tipus impositiu.

b) Les quotes d’IVA. 

c) Les quotes de recàrrec d’equivalència que corresponen 
a cada tipus de base.

d) L’import total de la compra.

Activitat

Tipus de 
gravamen 

d’IVA

Recàrrec 
d’equivalència

General: 21 % 5,20 %

Reduït : 10 % 1,40 %

Superreduït: 4 % 0,50 %

Tabac: 21 % 1,75 %

Taula 4.1. Tipus de recàrrec 
d’equivalència.

Els tipus de recàrrec estan 
associats a cadascun dels tipus 
d’IVA. Els percentatges de recàr-
rec són del 5,20 %, de l’1,40 % i 
del 0,50 %.

El recàrrec d’equivalència es calcu-
la respecte de la base imposable.

Important

Activitats i casos pràctics

Síntesi Test de repàs

Comprova el teu aprenentatge

Esquema que proporciona 
una visió general de la 
unitat i que en reflecteix les 
parts més importants.

Comprèn una àmplia varietat de 
propostes, agrupades per criteris 
d’avaluació, per consolidar i per 
posar en pràctica tot el que s’ha 
après al llarg de la unitat.

Síntesi

Molt adequat per veri-
ficar els coneixements 
i per detectar els punts 
que cal repassar.

Test de repàs

Comprova el teu aprenentatge

Apliquen els coneixements 
apresos a problemes i si-
tuacions reals de l’entorn 
professional.

Cas pràctic 1

Permeten treballar els con-
tinguts a mesura que es van 
explicant, i asseguren un apre-
nentatge progressiu.

Activitats

Apareixen al llarg de la unitat per treballar els continguts que s’estudien i per construir un aprenentatge 
acumulatiu i a partir de la pràctica.
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  1Unitat 

L’activitat empresarial, 
el patrimoni 

i la funció comercial

En aquesta unitat aprendràs a:

• Identificar els sectors i les fases del cicle econòmic de 
l’activitat empresarial.

• Diferenciar inversió/finançament, inversió/despesa, 
despesa/pagament i ingrés/cobrament.

• Definir els conceptes de patrimoni, element patrimonial 
i massa patrimonial.

• Identificar les masses patrimonials que integren 
l’actiu, el passiu i el patrimoni net.

• Classificar un conjunt d’elements en masses 
patrimonials.

Estudiaràs:

• L’activitat empresarial i els diferents sectors en què es 
pot englobar.

• El cicle d’activitat de l’empresa i els fluxos que genera.

• El departament comercial i la funció que desenvolupa 
dins l’empresa.

• El patrimoni empresarial, els elements i les masses 
patrimonials, la comptabilitat i l’equació fonamental 
del patrimoni.

• Les normes que afecten l’activitat comercial de 
l’empresa. 

I seràs capaç de:

• Determinar els elements patrimonials de l’empresa, 
analitzant l’activitat empresarial.
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En el CEO que acompanya aquest 
llibre trobaràs un document amb 
diverses Activitats de premsa 
que et permetran descobrir la 
rellevància que tenen els contin-
guts de la unitat si els fas servir 
per analitzar notícies d’actualitat.

CEO

1. L’ activitat empresarial
Si mirem al nostre voltant, veiem un munt de persones i entitats que desenvolupen una ac-
tivitat empresarial, que són titulars d’una empresa. I aquestes empreses ens acompanyen 
pràcticament en cada pas que fem. Cada vegada que mengem, darrere de cada producte hi 
ha una empresa que l’ha fabricat o l’ha comercialitzat. Quan ens traslladem d’un lloc a un 
altre també hi intervenen empreses: si és en transport públic, és una empresa la que ens 
presta aquest servei, i si és en vehicle particular, al darrere hi ha una o diverses empreses. 
En les estones d’oci, consumim béns o serveis que posen a la nostra disposició diferents 
empreses.

Però, a més, la gran majoria de nosaltres tindrem un contacte directe i des de dins amb 
l’empresa com a treballadors, ja sigui per compte propi o d’altri.

Per tant, l’activitat empresarial és un fet present en la nostra vida.

Les empreses d’alimentació, de transport o d’oci que acabem d’esmentar tenen diversos 
aspectes en comú (Fig. 1.1):

1. En tots els casos, els promotors han assumit un risc, ja que a priori no se sap si amb 
l’activitat que generen obtindran beneficis o pèrdues.

2. S’han fixat un seguit d’objectius, que marcaran el camí que han de seguir els treballa-
dors. El més important d’aquests objectius és obtenir beneficis, però no és l’únic. Les 
empreses es plantegen també objectius de creixement, d’adaptació a l’entorn i de respon-
sabilitat social (envers el medi ambient, envers la zona on estan instal·lades i envers els 
treballadors).

3. A l’hora de posar en marxa l’activitat, han definit quins béns o serveis produeixen. Aquests 
béns o serveis pretenen satisfer diverses necessitats que hi ha al mercat.

4. Hi ha un seguit de béns materials i personals que són coordinats i organitzats per la figu-
ra de l’empresari, que ha de prendre un seguit de decisions, ha d’analitzar possibilitats de 
futur i ha de descobrir oportunitats.

Per tant, es pot definir l’activitat empresarial com el conjunt d’esforços materials, 
econòmics i humans que, organitzats per l’empresari, posen a disposició dels consu-
midors un seguit de béns i serveis amb la finalitat d’aconseguir uns objectius determi-
nats, principalment maximitzar el benefici. Per fer-ho, s’assumeix un risc.

Fig. 1.1. Esquema de l’activitat empresarial.

Mitjans de producció

Empresa: l’empresari coordina 
els mitjans de producció

Béns i serveis

Es compleixen
No es 

compleixenReinversió

Objectius

Risc

Satisfacció 
de necessitats

Persones
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Les activitats empresarials amb característiques comunes s’agrupen en tres grans sectors 
econòmics:

En Manel Roura i la Maria Coma han acabat els estudis de 
comptabilitat i volen iniciar una activitat empresarial. En con-
cret, pretenen obrir una assessoria comptable.

Identifica els elements de l’activitat empresarial, tal com els 
hem estudiat en aquest epígraf, i determina a quin sector 
d’activitat pertany aquesta empresa.

Solució

1.  Els promotors de l’empresa, en Manel i la Maria, estan as-
sumint un risc, ja que no saben del cert si tindran clients o 
no ni si obtindran prou recursos.

2.  Entre els objectius, es plantejaran, a més d’obtenir benefi-
cis, prestar un servei d’assessoria, crear riquesa a la zona 
on treballen i, probablement, generar ocupació (en principi, 
per als promotors, i, en un futur, per a altres persones 
quan l’empresa creixi).

3.  Ofereixen al mercat un servei concret: l’assessoria comp-
table.

4.  Tota aquesta estructura complexa s’ha d’organitzar i s’ha 
de coordinar.

El sector d’activitat en el qual s’engloba aquesta empresa és 
el sector terciari o sector serveis.

Cas pràctic 1

Sector primari

Inclou el conjunt d’activitats relacionades amb l’extracció de recursos naturals, ja 
siguin agrícoles, ramaders, pesquers o extractius (mineria), així com l’aprofitament i la 
gestió que se’n fa. Sol tenir menys importància en l’economia d’un país quan aquest 
registra un creixement econòmic més gran i té un estat del benestar més important.

Sector secundari
Engloba totes les activitats dedicades a transformar i a elaborar béns. Tradicional-
ment, s’hi inclou també la construcció. Sol estar en auge en les societats que experi-
menten un procés de desenvolupament econòmic.

Sector terciari

Inclou les activitats exclusivament comercials o de serveis, en què no es transformen 
materials. Són empreses que, o bé es dediquen a comprar i a vendre sense transfor-
mar els productes, o bé venen alguna cosa que no és tangible: és a dir, presten un 
servei, com ara el transport, l’educació, el turisme o la sanitat. Aquest sector té molta 
importància en les societats amb un nivell econòmic elevat. Actualment es parla, en la 
nostra societat, d’una terciarització de l’economia, ja que les activitats empresarials 
d’aquest sector han adquirit molta importància.

1. Determina el sector d’activitat al qual pertanyen les 
empreses següents:

a) Iberpotash, SA, dedicada a l’extracció, al tractament i a 
la comercialització de sals potàssiques i de sodi.

b) Centre d’Estudis Informàtics, SL, dedicada a impartir 
cursos d’informàtica.

c) Ciments Molins, SA, dedicada a fabricar ciment i altres 
materials de construcció.

d) Sabateria El Taló, dedicada a comercialitzar sabates, 
bosses i complements.

e) Tubacex, SA, dedicada a fabricar tubs d’acer.

f) Perruqueria El Pentinat, dedicada a prestar serveis de 
perruqueria.

g) Bar La Pausa, dedicat a prestar serveis de restauració.

2. Localitza cinc empreses del teu entorn i determina a quin 
sector pertanyen.

3. Tria una de les empreses de l’activitat anterior i identi-
fica com es concreten els elements comuns de l’activitat 
empresarial.

Activitats
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2. El cicle d’activitat de l’empresa
Tal com abans hem vist que qualsevol empresa, malgrat les característiques que la dife-
rencien, té un seguit d’elements comuns, també cal assenyalar que el cicle general de 
l’empresa és molt semblant per a qualsevol empresa.

En definitiva, qualsevol activitat empresarial consisteix bàsicament a adquirir un seguit 
d’inputs (entrades o elements d’entrada a l’empresa) i llançar al mercat un seguit d’outputs 
(béns o serveis finals) (Fig. 1.2).

Les empreses comercials són mers intermediaris entre el fabricant i el consumidor o client. 
La seva manera de funcionar es redueix al cicle comercial (Fig. 1.3):

Activitat 
empresarial

Activitat 
empresarial

Inputs 
(matèries primeres)

Producció
Outputs 

(béns i serveis)
Magatzems Clients

Cicle
de producció

Cicle 
comercial

Fig. 1.2. Fases de l’activitat empresarial: el cicle de producció i el cicle comercial.

Fig. 1.3. Cicle d’activitat d’una empresa comercial.

En parlar d’inputs es fa referència a:

• Les matèries primeres, en el cas d’activitats empresarials transformadores.

• Els productes finals, en el cas d’activitats empresarials de comercialització.

• Els materials i els productes auxiliars necessaris, en el cas d’activitats empresarials de 
prestació de serveis.

Aquest conjunt d’inputs i outputs evidencia que en l’activitat empresarial hi ha un corrent de 
productes (béns o serveis).

Des que entren a l’empresa els inputs fins que en surten els outputs es genera un cicle. 
Aquest cicle comença quan l’empresa adquireix matèries primeres, productes auxiliars, ma-
terial divers i altres matèries que són transformades. Amb aquestes matèries s’elabora un 
producte que passarà als magatzems de l’empresa. Aquesta primera fase s’anomena cicle 
de producció.

Un cop els productes són al magatzem, es distribueixen i es venen als clients. Aquesta sego-
na fase s’anomena cicle comercial. Quan es cobri als clients es podrà pagar els proveïdors. 
Així es podrà tornar a repetir tot aquest cicle, conegut com a cicle d’explotació.

Aquest corrent de béns i serveis es reflecteix en un cicle d’ingressos i despeses, que cons-
titueix el cicle econòmic de l’empresa.

Fabricant Empresa comercial Clients

Activitat empresarial = cicle comercialActivitat empresarial = cicle comercial

Les empreses comercials no pas-
sen pel cicle de producció: el 
cicle d’activitat coincideix amb 
el cicle comercial.

Important

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



1L’activitat empresarial, el patrimoni i la funció comercial

11

Fig. 1.4. L’activitat empresarial suposa fluxos de béns i serveis, i, alhora, fluxos monetaris.

Normalment, dura dotze mesos i coincideix amb l’any natural. Al final de cada exercici es 
porta a terme una avaluació econòmica dels resultats de l’empresa (patrimoni, beneficis).

Durant l’exercici econòmic es generen un seguit d’ingressos, derivats de les vendes o de les 
prestacions de serveis que protagonitza l’empresa, i un seguit de despeses, constituïdes 
principalment per les compres que ha fet, pels sous del personal de l’empresa i per altres 
factors (Fig. 1.4).

L’exercici econòmic és cadascun dels períodes de la mateixa durada en què es fraccio-
na a efectes comptables el desenvolupament de l’activitat d’una empresa.

L’exercici econòmic de l’empresa

El cicle d’explotació de l’empresa se circumscriu a un període concret de temps que varia 
en funció de l’activitat que desenvolupa. Així, per exemple, el cicle d’explotació d’una em-
presa constructora dura més que el d’una perruqueria. Per això, per comparar el rendiment 
d’empreses diferents s’utilitza el concepte d’exercici econòmic.

Proveïdors 
i subministradors

EmpresaEmpresa

Despeses

Pagaments

Ingressos

Cobraments

Clients 
i deutors

Els fluxos de compres i vendes determinen l’equació del benefici empresarial:

Benefici = ingressos – despeses

Tal com hem esmentat abans, l’objectiu principal de l’empresa és maximitzar el benefici. 
Però, a més del flux de béns i serveis analitzat anteriorment, i en relació amb la generació 
d’ingressos i despeses, hi ha un flux monetari, de cobraments i pagaments. Aquest flux és 
el que determina la tresoreria (o saldo de tresoreria) de l’empresa.

Tresoreria = cobraments – pagaments

Aquest aspecte és fonamental per a una bona gestió de l’empresa, ja que no n’hi ha prou 
venent, sinó que cal cobrar la venda com abans millor. I, si és possible, és convenient ajornar 
els pagaments sempre que no es generi cap cost addicional.

Per tant, convé diferenciar entre despesa i pagament, i entre ingrés i cobrament. La despesa 
i l’ingrés estan determinats pel flux real de béns i serveis, i el pagament i el cobrament de-
penen del flux monetari.

L’empresa Monàs Roma, SA, ha tingut 3.000 € d’ingressos 
i 1.000 € de despeses. Les despeses es van pagar íntegra-
ment al comptat, però l’empresa tan sols va cobrar la mei-
tat dels ingressos, ja que la resta de les operacions es van 
desenvolupar a crèdit. Determina el benefici empresarial i la 
tresoreria de l’empresa.

Solució

El benefici està determinat per la diferència entre els ingres-
sos i les despeses. En aquest cas:

Benefici = ingressos – despeses = 3.000 – 1.000 = 2.000 €.

La tresoreria està determinada per la diferència entre els co-
braments i els pagaments. En aquest cas:

Tresoreria = cobraments – pagaments = 1.500 – 1.000 = 500 €.

Aquest exemple senzill posa de manifest que benefici i tre-
soreria no sempre coincideixen. Es tracta d’un aspecte im-
portantíssim que cal tenir en compte: dins l’empresa s’ha de 
portar una bona gestió de la tresoreria per no tenir problemes 
de liquiditat (disponibilitat de diners en efectiu).

Cas pràctic 2

Quan l’empresa compra un bé 
o un servei sempre es genera 
una despesa, independentment 
del fet que pagui en el moment 
de la compra, abans o després. 
I quan l’empresa ven un bé o 
un servei sempre es genera un 
ingrés, independentment del fet 
que cobri en el moment de la 
venda, abans o després.

El flux generat amb el lliurament 
de béns i serveis es denomina 
flux real, i el que es genera amb 
els cobraments i els pagaments, 
flux monetari.
Per tant, és freqüent trobar 
empreses que tenen beneficis 
en el resultat econòmic però 
que en la tresoreria no disposen 
d’efectiu.

Al llarg d’aquest mòdul estudia-
rem la importància d’una bona 
gestió de la tresoreria.

Important
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De la mateixa manera que hem diferenciat despesa de pagament i ingrés de cobrament, 
 convé diferenciar també entre inversió i despesa, així com entre despesa i cost.

Parlem de despesa quan l’horitzó temporal coincideix amb l’exercici econòmic i d’inversió 
quan aquest horitzó temporal supera l’exercici econòmic.

Així, per exemple, una furgoneta de repartiment serà a l’empresa durant diversos exercicis 
econòmics, per la qual cosa es tracta d’una inversió, mentre que la benzina que consumeix 
suposa una despesa, ja que s’esgota abans d’acabar l’exercici econòmic.

La diferència entre despesa i cost està determinada per un aspecte econòmic, segons el 
qual es considera que un cost és només el sacrifici de recursos necessari per desenvolupar 
l’activitat empresarial. En aquesta línia, hi ha un seguit de despeses que es podrien ometre 
i que no constituirien costos.

De la mateixa manera, hi ha un seguit de costos que no suposen ni una despesa ni un paga-
ment. És el cas dels costos d’oportunitat que estan determinats per la quantitat de diners que 
es deixen d’obtenir pel fet d’emprar un determinat recurs i renunciar a donar-hi un altre ús 
possible. Per exemple, si un empresari disposa d’un local en propietat i decideix instal·lar-hi 
la seva empresa, econòmicament caldria atribuir-li un cost d’oportunitat, perquè no paga el 
lloguer d’un local per instal·lar-hi l’empresa i no percep cap quantitat pel fet de llogar el local 
a un tercer.

La Dolors Álvarez ha decidit instal·lar una botiga d’articles de 
bijuteria i complements en un local de la seva propietat que 
té al centre de la seva localitat.

Per condicionar el local ha comprat unes prestatgeries per 
2.000 € i un ordinador i una caixa registradora per 1.000 €.

Durant el primer trimestre d’activitat ha tingut, entre d’altres, 
les despeses següents:

• Factures de llum, aigua i telèfon: 250 €.

• Anunci publicitari a la ràdio local: 50 €.

• Salari de la persona que ha contractat: 2.600 €.

La Dolors es planteja quines han estat la inversió, les despe-
ses i els costos durant el primer trimestre d’activitat.

Solució

Les prestatgeries, l’ordinador i la caixa registradora suposen 
una inversió per a la Dolors, ja que romandran a l’empresa 
durant més d’un exercici econòmic.

La resta de les dades que reflecteix la informació anterior 
(llum, aigua i telèfon, anunci publicitari i salari) suposen des-
peses per a la Dolors.

A més, totes aquestes despeses suposaran un cost, ja que 
es consideren necessàries per desenvolupar l’activitat.

Cal considerar també el cost d’oportunitat que suposa el local 
on s’ha instal·lat, que es tradueix en la quantitat de diners 
que està deixant de percebre pel fet de no llogar el local a 
una altra persona o en la quantitat que hauria de pagar si el 
local no fos seu.

Cas pràctic 3

4. En les següents operacions de l’activitat empresarial, 
determina si hi ha pagament, despesa, inversió, cobra-
ment o ingrés:

a) Un taxista rep la factura del taller que li ha reparat el 
cotxe, i que encara no ha abonat, per 420 €.

b) El propietari d’un petit negoci compra una furgoneta 
per al repartiment que li costa 15.000 € i que abona 
mitjançant un xec bancari.

c) Un comerciant ven a un client mercaderies per valor de 
2.000 €, que queden pendents de cobrament.

d) El client anterior abona el deute al comerciant.

e) Es venen mercaderies per 1.500 €, que es cobren en efectiu.

f) Un comerciant paga en efectiu el preu de les mercaderies 
que devia d’una compra anterior per valor de 1.000 €.

g) Un propietari d’un bar abona mitjançant el banc el rebut 
del telèfon, que ascendeix a 94 €.

5. Representa el cicle d’activitat de l’empresa i identifica els 
fluxos que es generen.

6. Un empresari decideix no fixar-se un sou mensual, sinó 
que anirà agafant de la caixa de l’empresa el que neces-
siti en cada moment, i a final d’any determinarà si ha tin-
gut beneficis o no, de manera que podrà saber el que 
guanya sense haver-se de fixar un sou d’entrada. Actua 
correctament? Raona la resposta tenint en compte el con-
cepte de cost d’oportunitat.

Activitats

La direcció de l’empresa sol tenir 
molt interès a saber amb claredat 
quines despeses i quins costos 
té, per intentar eliminar els que 
són innecessaris, és a dir, els 
que no aporten valor a l’activitat 
de la companyia. La comptabili-
tat de costos i de gestió és l’àrea 
encarregada de portar a terme 
aquesta anàlisi.

Visió integral
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3. La funció comercial de l’empresa

La finalitat última de l’empresa és satisfer les necessitats dels clients. Per això els ha de 
posar a l’abast els béns o serveis que produeix. És aquí on sorgeix la funció comercial 
de l’empresa.

La funció comercial compleix dos objectius fonamentals de l’empresa: d’una banda, facilita 
als clients que satisfacin les seves necessitats, i, de l’altra, respon a l’objectiu principal de 
l’empresa, que és obtenir beneficis.

Per tant, la funció comercial és molt important en l’empresa. Per això, cal cuidar-la, tant des 
de l’organització de l’estructura interna (fomentant una bona organització i mantenint coordi-
nació amb altres àrees de l’empresa) com des de la relació amb l’exterior (que presenta un 
doble vessant, l’aprovisionament o compres i les vendes).

Perquè el departament comercial de l’empresa funcioni de manera òptima cal que estigui 
ben organitzat. En aquesta línia, hi ha diverses maneres d’organitzar el departament:

Organització funcional Consisteix a organitzar el departament segons les diferents activitats o funcions que es duen a terme (per 
exemple, compres i vendes).

Organització per productes
Consisteix a organitzar el departament segons els diferents productes o gammes de productes que 
comercialitza l’empresa, sempre que entre aquests productes hi hagi diferències que justifiquin aquesta 
divisió (pel sistema d’emmagatzematge, de vendes o de control).

Organització per clients
Consisteix a organitzar el departament en els diferents grups de clients que hi hagi en funció de la 
segmentació que s’hagi fet del mercat. Així, per exemple, podem trobar una empresa de confecció que tingui 
diferents públics objectiu: infants, nois joves, noies joves, homes i dones.

Organització geogràfica Consisteix a organitzar el departament segons els diferents territoris on actua. Així, pel que fa a Catalunya, 
es pot dividir en diferents regions o comarques.

Organització mixta
Consisteix a organitzar el departament combinant les organitzacions anteriors. És l’opció que apliquen 
la majoria d’empreses, ja que combina una organització per productes, per clients o geogràfica amb una 
organització funcional.

Si ens centrem en les funcions principals del departament comercial, és important destacar-
ne uns quants aspectes de cadascuna.

• Aprovisionament: la gestió de l’aprovisionament es duu a terme perquè no s’interrompi el 
procés productiu o de vendes. Va més enllà de la mera acció de comprar: el que es pretén 
és mantenir el ritme de producció i de venda de l’empresa, tenir les existències òptimes 
al magatzem i minimitzant els costos. La gestió de l’aprovisionament inclou les tasques 
següents:

 – Selecció dels proveïdors.

 – Execució de les compres.

 – Gestió dels magatzems.

• Vendes: mitjançant la venda es posa en mans del client el producte o servei de l’empresa. 
Per desenvolupar aquesta funció cal tenir un bon equip humà, organitzat i amb un seguit 
d’objectius i línies d’actuació. Aquesta funció engloba les tasques següents:

 – Màrqueting.

 – Execució de vendes.

 – Atenció al client i servei posterior a la venda.

Aquest departament comercial no actua de manera aïllada dins de l’empresa, sinó que està 
directament relacionat amb la resta de departaments o àrees funcionals de l’empresa. De 
manera particular, es relaciona amb els departaments següents:

En les últimes dècades, l’activitat 
comercial ha evolucionat de 
manera espectacular. Les millo-
res en els mitjans de transport 
i en les comunicacions han 
permès ampliar el mercat i incre-
mentar el nombre de transac-
cions. Aquesta importància de 
l’activitat comercial es reflecteix 
en el volum que aporta al pro-
ducte interior brut i en l’ocupació 
que genera.

Sabies que…?

Les empreses posen un èmfasi 
especial en el client i en l’atenció 
que se li ofereix. Això explica 
la importància que adquireix el 
client en l’àmbit comercial i la 
preocupació per satisfer les 
seves necessitats.

Recorda-ho
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• Departament financer: s’estableix una relació estreta amb aquest departament, que ha 
de dotar econòmicament les activitats que es desenvolupin. A més, ha d’acordar de ma-
nera conjunta la política de cobraments i pagaments que s’aplica a l’empresa.

• Departament d’administració: l’aspecte comptable i fiscal de les operacions mercantils 
de compra i venda s’ha d’ajustar en tot moment a la legislació vigent, i s’han de portar 
a terme els tràmits administratius comptables i fiscals que se’n derivin. Aquest departa-
ment ha d’estar informat puntualment de les operacions que desenvolupa el departament 
comercial, al qual sol·licita els documents administratius generats en aquest procés per 
fer-ne els registres corresponents.

Així, per exemple, en una compra, el departament comercial la decideix i l’executa, rep 
i comprova la mercaderia, i genera la documentació corresponent. Part d’aquesta docu-
mentació l’envia al departament d’administració, que genera més documentació; aquesta 
s’envia a qui calgui i després s’arxiva. Finalment, el departament financer, després de rebre 
la documentació, paga el proveïdor i ho notifica al departament comercial i al departament 
d’administració.

En el cas de les vendes hi ha també un procés similar, en el qual el departament comer-
cial envia la mercaderia sol·licitada, genera una documentació i l’envia al departament 
d’administració perquè generi també la documentació corresponent. Finalment, el depar-
tament financer gestiona el cobrament d’aquesta venda i trasllada la informació als altres 
departaments.

Al llarg d’aquest mòdul estudiarem la funció comercial de l’empresa, principalment els aspec-
tes relacionats amb la gestió administrativa que se’n deriva, que són els apartats mercantil, 
comptable, fiscal i financer.

Fruita Fresca, SA, es dedica a comercialitzar fruites i horta-
lisses a Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana i Regió de 
Múrcia. Té dues classes de clients: majoristes que distribuei-
xen a altres empreses i detallistes que venen directament 
al consumidor final. Fruita Fresca, SA, compra directament a 
petits agricultors.

Com podria organitzar el departament comercial?

Solució

La manera d’organitzar el departament podria ser geogràfica, 
en funció de les diferents zones on comercialitza, o per clients, 
tot diferenciant majoristes i detallistes. Tot i això, també hi 
podria haver una organització mixta, en què es barregessin 
els dos criteris i s’inclogués l’organització per funcions. Així, 
es diferenciaria l’aprovisionament, en què se seleccionen els 
proveïdors i es gestionen els magatzems, de la venda, rela-
cionada directament amb els mercats i amb els clients.

Cas pràctic 4

7. Determina la importància que té en cadascuna de les 
empreses següents la funció d’aprovisionament respecte 
d’altres funcions:

a) Un bar.

b) Una acadèmia d’ensenyament.

c) Una assessoria.

d) Una fàbrica de mobles.

8. Quin és l’objectiu principal del departament comercial? 
Quines funcions engloba i quines tasques integra cadas-
cuna d’aquestes funcions?

Activitats

L’activitat comercial es materialitza en el comerç. Les formes de comerç han evolucionat 
significativament en les últimes dècades. Així, continuem trobant mercats i comerços tra-
dicionals, però ara conviuen amb els centres comercials. Els centres comercials són grans 
edificis que acullen un gran nombre de locals i d’oficines de venda que permeten compartir 
un seguit de despeses comunes i tenir més atracció comercial. A més, estan pensats com a 
espais públics per a l’oci i l’esbarjo, ja que integren una gran varietat d’activitats.
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4. El patrimoni de l’empresa
En definir l’activitat empresarial a l’apartat 1 d’aquesta unitat fèiem referència al fet que 
calen un seguit d’elements materials i humans per dur-la a terme. Quan quantifiquem econò-
micament aquests elements materials parlem de patrimoni.

Però si ens quedéssim aquí, donaríem una visió incompleta del patrimoni, que ens podria 
portar a confondre la noció de patrimoni amb la de riquesa. El patrimoni empresarial inclou, 
a més dels béns, els drets de cobrament que tingui l’empresa, així com els deutes i les obli-
gacions de pagament. Dividim el patrimoni en tres grans grups:

• Béns: són tots els elements propietat de l’empresa, com ara edificis, vehicles, matèries 
primeres, productes acabats o diners en efectiu.

• Drets: aquest apartat inclou tots els crèdits a favor de l’empresa pendents de cobrament, 
per exemple, de clients.

• Obligacions: aquest punt engloba tots els deutes pendents de pagament amb els proveï-
dors, amb entitats financeres, amb Administracions Públiques, etc.

Per tant, el patrimoni empresarial és el conjunt de béns, drets i obligacions de l’empresa.

Cadascun dels béns, drets i obligacions de l’empresa s’anomena element patrimonial.

El patrimoni empresarial constitueix l’objecte d’estudi de la comptabilitat de l’empresa.

A l’apartat anterior hem analitzat com el cicle econòmic de l’empresa genera un flux 
d’ingressos i de despeses. Tal com cadascú de nosaltres i cada família porta un control dels 
seus ingressos i les seves despeses, l’empresa també ha de dur a terme aquest control.

L’objecte d’estudi de la comptabilitat és el patrimoni de l’empresa. Però la valoració del patri-
moni és estàtica, es fa en un moment concret, per la qual cosa, a més d’aquesta valoració, 
cal tenir en compte com evolucionen els béns, els drets i les obligacions al llarg del temps. 
Per això cal valorar també les despeses i els ingressos que tenen lloc en l’empresa, com a 
conseqüència de les diferents operacions que duu a terme.

La comptabilitat és un sistema d’informació que pretén registrar i valorar el patrimoni d’una 
empresa en un moment concret, així com les variacions que experimenta (increments o dis-
minucions), per reflectir fidelment quina és la situació econòmica i financera de l’empresa.

4.1. Elements patrimonials

D’aquesta manera, a tall d’exemple, desglossem alguns dels elements patrimonials de cada 
grup (Taula 1.1):

Grup Exemples

Béns

• Diners en efectiu.

•  Productes amb els quals comercialitza l’empresa, per exemple, sabates en una 
sabateria.

• Local on està instal·lada l’empresa, si és de la seva propietat.

• Equips informàtics.

Drets
• Factures pendents de cobrament a clients.

• Diners dipositats al banc.

Obligacions

• Factures pendents de pagament a proveïdors.

• Factures pendents de pagament a l’empresa que ens ha venut el mobiliari.

• Préstec sol·licitat al banc, pendent de pagament.

Taula 1.1. Exemples 
d’elements patrimonials 
classificats en béns, 
drets i obligacions.
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4.2. Masses patrimonials

Alguns elements patrimonials tenen característiques comunes, per la qual cosa se solen 
agrupar en masses patrimonials. En les masses patrimonials s’agrupen elements que tenen 
la mateixa funcionalitat econòmica i financera.

S’identifiquen tres grans masses patrimonials –actiu, passiu i patrimoni net–, que posterior-
ment es divideixen en altres subgrups (Taula 1.2).

Actiu: inclou els elements patrimonials que són 
béns i drets de cobrament de l’empresa

Patrimoni net: inclou els recursos propis 
de l’empresa

• Actiu no corrent: elements que romandran a l’empresa durant diversos exercicis, 
com ara el mobiliari, les construccions, els ordinadors, la maquinària, etc. Inclou:

– Immobilitzat intangible: drets fixos de l’empresa (com ara patents i marques).

– Immobilitzat material: béns tangibles de l’empresa (com ara mobiliari o 
maquinària), que contribuiran en el procés productiu.

– Inversions immobiliàries: béns immobles que es posseeixin per obtenir rendes, 
plusvàlues o ambdues.

– Immobilitzat financer a llarg termini: inversions que ha fet l’empresa a un termini 
superior a dotze mesos.

• Actiu corrent: elements que es renoven una o diverses vegades al llarg d’un exercici 
econòmic, com, per exemple, la quantitat de diners de la caixa o les factures pen-
dents de cobrament. Inclou:

– Existències: elements que són objecte de l’activitat de l’empresa, com ara 
matèries primeres, productes acabats i mercaderies.

– Realitzable: elements que es poden convertir en diners mitjançant un procés 
diferent de la finalitat de l’empresa, com ara clients.

– Disponible: efectiu en metàl·lic, com ara diners dipositats a les caixes de 
l’empresa, als comptes bancaris al seu nom, etc.

• Capital: patrimoni de l’empresari individual o apor-
tacions fetes a l’empresa pels socis que la consti-
tueixen.

• Reserves: beneficis generats per l’empresa i no dis-
tribuïts.

Passiu: inclou els elements patrimonials que 
constitueixen obligacions o deutes de l’empresa

• Passiu no corrent: són els recursos aliens a 
l’empresa, o els deutes i les obligacions amb l’exterior, 
com, per exemple, un préstec concedit per un banc 
amb venciment superior a dotze mesos.

• Passiu corrent: són els recursos aliens a l’empresa, 
o els deutes i les obligacions amb l’exterior, com, per 
exemple, un préstec concedit per un banc amb venci-
ment a un any o a un període inferior. 

Taula 1.2. Classes de masses 
patrimonials. En definitiva, les masses patrimonials estan relacionades amb el funcionament mateix de 

l’empresa. Per funcionar, l’empresa necessita un seguit d’elements materials, que consti-
tueixen l’actiu, però, per adquirir-los, li cal finançament. De vegades el finançament és propi 
(i constitueix el patrimoni net) i de vegades és aliè (i constitueix el passiu). Per aquest motiu 
es diu que l’actiu representa l’estructura econòmica de l’empresa, mentre que el passiu i el 
net representen l’estructura financera. Per la mateixa raó, l’actiu s’anomena aplicacions 
i el passiu i el net, orígens.

L’equilibri patrimonial de l’empresa s’obté en comparar-ne l’estructura econòmica amb 
l’estructura financera. Totes dues han de coincidir. Així:

Actiu = passiu + net patrimonial

Net patrimonial = actiu – passiu

Patrimoni net = béns + drets – obligacions

D’aquesta equació es pot aïllar el net, de manera que s’obté l’equació fonamental del patri-
moni empresarial:

El net patrimonial de vegades s’anomena capital líquid.

Per tant, encara que al principi d’aquest epígraf dèiem que el patrimoni era el conjunt de 
béns, drets i obligacions d’una empresa, a l’hora de determinar el patrimoni net, els béns 
i els drets tenen signe positiu, mentre que les obligacions tenen signe negatiu. Així:

El patrimoni empresarial és 
l’objecte d’estudi de la compta-
bilitat. Per tant, l’àrea comptable 
és l’encarregada de valorar i re-
  gistrar els béns, els drets i les 
obligacions de l’empresa i la seva 
evolució, per obtenir una imatge 
de l’empresa amb l’estructura 
que es recull a la Taula 1.2.

Visió integral
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En Baltasar Rei ha decidit obrir una botiga de regals. Per això 
ha aportat 6.000 € que tenia i n’ha demanat 5.000 € de 
crèdit al banc.

Ha llogat un local i ha comprat prestatgeries i mobiliari per un 
valor de 4.000 €.

Els regals que ha comprat a un majorista per vendre a la seva 
botiga ascendeixen a 7.000 €, dels quals n’ha pagat 5.000 € 
i en deu 2.000 €.

Ha comprat un ordinador que li ha costat 1.500 € i que ha 
pagat íntegrament.

A la caixa registradora de l’empresa disposa de 500 €.

Determina quins elements integren el patrimoni d’aquesta 
empresa i a quant ascendeixen l’actiu, el passiu i el net pa-
trimonial.

Solució

L’actiu inclou:

• Prestatgeries i mobiliari: 4.000 €.

• Regals per ser venuts: 7.000 €.

• Ordinador: 1.500 €.

• Diners a la caixa de l’empresa: 500 €.

El passiu inclou:

• Deute amb el banc: 5.000 €.

• Deute amb proveïdors: 2.000 €.

El net patrimonial inclou:

• Aportació de l’empresari: 6.000 €.

Per tant, l’actiu ascendeix a 13.000 €; el passiu, a 7.000 €, 
i el net patrimonial, a 6.000 €, de manera que es compleix 
l’equació fonamental del patrimoni:

Patrimoni net = actiu – passiu = 13.000 € – 7.000 € = 6.000 €.

Cas pràctic 5

9. Classifica els elements patrimonials següents en actiu, passiu o net.

a) Diners a la caixa de l’empresa.

b) Edificis.

c) Préstec concedit a l’empresa.

d) Capital aportat pel propietari.

e) Deute per la compra d’una màquina.

f) Dret de cobrament per la venda d’un camió.

10. La Susanna Mora Cabús comença un negoci i hi aporta el següent:

• Diners en efectiu: 800 €.

• Diners dipositats en un compte corrent: 2.500 €.

• Existències valorades en 4.000 €.

• Taules i cadires valorades en 1.300 €.

• Un cotxe per fer visites comercials: 18.000 €.

• Deu de les existències: 1.500 €.

• Deu del cotxe a llarg termini: 3.000 €.

A partir d’aquesta informació, fes les tasques següents:

a) Indica si els elements anteriors són béns, drets o obligacions.

b) Classifica els elements en masses patrimonials.

c) Determina el patrimoni net de l’empresa.

Activitats
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5. L’activitat empresarial i les normes
Les empreses exerceixen la seva activitat en una societat que està regulada per un seguit de 
normes que les afecten de manera directa. En aquesta línia, tal com estudiarem en aquest 
mòdul, l’empresa està afectada per les normes següents:

• Normes comptables: en matèria comptable, el Pla General de Comptabilitat és la norma 
que regeix a Espanya. El pla comptable, que es justifica per la necessitat de comparar 
informació entre les diferents empreses i establir sistemes homogenis de registre de 
la informació, inclou documents homogenis, denominacions comunes per als elements, 
classificacions semblants i criteris de valoració universals.

Al llarg d’aquest mòdul analitzarem la metodologia comptable i els registres comptables 
que es generen a l’empresa, principalment en relació amb l’activitat comercial que duu a 
terme.

• Normes fiscals: les empreses espanyoles desenvolupen la seva activitat en una societat 
desenvolupada, amb intervenció de l’Estat en l’economia. A més, el fet que hi hagi un 
estat del benestar que proporciona una seguit de serveis a tots els ciutadans (educació, 
sanitat, infraestructures, etc.) suposa un elevat cost que l’Estat ha de sufragar. La ma-
nera de finançar aquesta estructura és aconseguir ingressos públics: molts d’aquests 
provenen dels impostos, alguns dels quals afecten de manera directa les empreses.

Al llarg d’aquest mòdul abordarem els trets generals del sistema fiscal espanyol i incidi-
rem en els impostos que afecten de manera directa l’empresa i, particularment, l’activitat 
comercial que duu a terme.

• Normes mercantils: parlar d’empresa i d’activitat empresarial comporta de manera im-
plícita parlar de dret mercantil. Aquesta branca del dret regula els actes que integren 
l’activitat professional de l’empresari i el tràfic organitzat a l’empresa, per la qual cosa 
regeix tota activitat econòmica organitzada a l’empresa dins del mercat. La norma princi-
pal en matèria mercantil és el Codi de comerç. No obstant això, hi ha moltes disposicions 
mercantils que formen part de lleis especials, ja que l’empresa i les seves activitats evo-
lucionen molt ràpidament i són canviants.

Al llarg d’aquest mòdul estudiarem els aspectes mercantils relacionats amb l’activitat 
comercial de l’empresa.

En Víctor i en Pere són dos germans que decideixen obrir 
una llibreria. Per això porten a terme els tràmits necessaris 
per constituir-la, amb l’assessorament d’una empresa espe-
cialitzada. Per desenvolupar l’activitat diària es volen informar 
sobre les normes i les lleis que els afecten.

Quines són aquestes normes?

Solució

D’una banda, els afecten les normes mercantils, que regulen 
els aspectes relacionats de manera directa amb la compra-

venda dels productes, principalment els contractes i els docu-
ments administratius generats.

D’altra banda, els afecten les normes fiscals, ja que hi ha 
impostos que incideixen directament en l’activitat comercial, 
com ara l’impost sobre el valor afegit.

També els afecta la normativa comptable, ja que hi ha exi-
gències legals sobre la manera de registrar les operacions 
comercials des d’un punt de vista comptable.

Cas pràctic 6

11.   Justifica la necessitat que hi hagi normes.

12.   Cerca a Internet els aspectes generals que regula el Codi 
de comerç.

13.   Entra a www.agenciatributaria.es, la pàgina web de 
l’Agència Tributària, i analitza la informació sobre els 
impostos que afecten l’empresa.

Activitats
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Síntesi

Equilibri patrimonial:

Actiu = passiu + net

Afectada per normes:
• Comptables
• Fiscals
• Mercantils

Característiques:
• Risc
• Consecució d’objectius
• Produeix béns o serveis
• Empresari

Inclosa en un sector econòmic:
• Primari
• Secundari
• Terciari

Gestiona elements patrimonials:
• Béns
• Drets
• Obligacions

Tresoreria Funció comercialPagaments Cobraments Compres

Masses patrimonials:

Actiu
Net

Passiu

Cicle econòmicCicle econòmic

Inputs
(matèries primeres)

Producció
Outputs

(béns i serveis)
Magatzems Clients

Cicle de 
producció

Cicle 
comercial

Vendes

Activitat 
empresarial

Activitat 
empresarial
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Test de repàs

1. En qualsevol activitat empresarial:

a) Es fixa l’únic objectiu de maximitzar el benefici.

b) L’empresari ha d’assumir un risc.

c) Es transformen matèries primeres en productes finals.

2. En el sector secundari:

a) Hi ha les activitats relacionades amb l’extracció de 
recursos naturals.

b) Hi ha les activitats comercials o de serveis.

c) Hi ha les activitats dedicades a transformar i a elaborar 
productes.

3. En parlar d’inputs:

a) Es fa referència als elements d’entrada a l’empresa, 
com ara les matèries primeres.

b) Es fa referència als productes amb els quals comercia-
litza l’empresa.

c) Es fa referència als clients de l’empresa.

4. El cicle econòmic de l’empresa:

a) Permet identificar un cicle de producció i un de comercial.

b) Inclou etapes de creixement i de recessió.

c) Coincideix per a qualsevol activitat empresarial.

5. Com es determina la tresoreria de l’empresa?

a) Mitjançant el flux de compres i vendes a l’empresa, a 
través dels ingressos i les despeses generades.

b) Mitjançant el flux monetari, a través dels cobraments 
i els pagaments.

c) A partir del benefici empresarial.

6. En què es diferencien despesa i cost?

a) Són el mateix.

b) La despesa sempre és un cost, però no al revés.

c) La despesa és un cost quan suposi un sacrifici de recur-
sos necessari per dur a terme l’activitat de l’empresa.

7. La diferència principal entre despesa i inversió:

a) Està determinada per l’horitzó temporal que comprèn.

b) És la mateixa que hi ha entre despesa i cobrament.

c) És la mateixa que hi ha entre despesa i cost.

8. Per determinar la tresoreria de l’empresa emprem l’equa-
ció següent:

a) Tresoreria = ingressos – despeses.

b) Tresoreria = pagaments – cobraments.

c) Tresoreria = cobraments – pagaments.

9. Són funcions de l’àrea comercial de l’empresa:

a) Gestionar la tresoreria.

b) Encarregar-se de l’aprovisionament i la venda.

c) Contractar els administratius.

10. Quin és l’objectiu principal de l’activitat comercial de l’em-
presa?

a) Complir els terminis de lliurament dels productes.

b) Satisfer les necessitats dels clients, posant a la seva 
disposició els béns o serveis de l’empresa per obtenir 
beneficis.

c) Seleccionar bé els proveïdors.

11. En la política de cobraments i pagaments de l’empresa hi 
estan implicats el departament comercial i:

a) El departament de recursos humans.

b) El departament d’administració.

c) El departament financer.

12. El patrimoni empresarial:

a) És l’objecte d’estudi de la comptabilitat.

b) Està format per la suma de drets i obligacions de l’em-
presa.

c) Integra totes les despeses i els ingressos de l’empresa.

13. Quina diferència hi ha entre element patrimonial i massa 
patrimonial?

a) L’element és més ampli: inclou diverses masses.

b) La massa inclou un conjunt d’elements amb caracterís-
tiques comunes.

c) Cada massa patrimonial integra cinc elements.

14. Quina és l’equació fonamental del patrimoni?

a) Net patrimonial = actiu – passiu. 

b) Passiu = actiu + net patrimonial. 

c) Net patrimonial = actiu + passiu.

15. Pel que fa a les normes que afecten l’empresa:

a) Les normes comptables fan referència als impostos 
que ha de pagar l’empresa.

b) Les normes mercantils regulen els actes que comporta 
l’activitat professional de l’empresari i el tràfic organit-
zat a l’empresa.

c) La principal norma fiscal és el Codi de comerç.

16. La millor manera d’organitzar el departament comercial en 
una empresa que ven en tres països és:

a) L’organització per productes.

b) L’organització geogràfica.

c) L’organització funcional.

Nota: Totes les activitats d’aquesta pàgina s’han de fer en un quadern a part.
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Comprova el teu aprenentatge

Nota: Totes les activitats d’aquesta pàgina s’han de fer en un quadern a part.

Identificar els sectors i el cicle econòmic de l’activitat em-
presarial, tot diferenciant inversió/finançament, inversió/
despesa, despesa/pagament i ingrés/cobrament, i la relació 
entre aquests conceptes i les diverses classes de patrimoni 
de l’empresa.

1. Descriu quin és el procés que segueixen les empreses 
següents des que es posen en contacte amb el proveïdor 
fins que venen els productes o serveis:

• Una fàbrica de mobles.

• Una botiga de roba.

• Una escola privada.

• Un supermercat.

Identifica, també, la durada del cicle econòmic de cada 
empresa i el flux de productes i monetari que registra.

2. Reflecteix el benefici i el resultat de tresoreria de les 
empreses següents, a partir de les dades que s’indiquen:

Ingrés Cobrament Despesa Pagament

Empresa A  8.000 0  4.000  3.000

Empresa B 50.000 50.000 47.000 45.000

Empresa C 50.000 50.000 40.000 40.000

Empresa D 23.455 18.000  8.990 0

3. El 5 de març de 201_, un celler de la Terra Alta va com-
prar al comptat en un concessionari d’automòbils de 
Tortosa una furgoneta, que el 12 d’abril va ser venuda a 
una coope rativa de raïm, amb un pagament a crèdit a 60 
dies. El celler va rebre l’import per la venda efectuada a la 
coope rativa el 12 de juny. El 7 de juliol, una cooperativa 
d’oli va comprar a crèdit la furgoneta a la cooperativa de 
raïm. El 23 d’agost un petit empresari de la Terra Alta va 
adquirir la furgoneta i va desemborsar l’import correspo-
nent amb un xec bancari. La cooperativa d’oli va pagar a 
la cooperativa de raïm l’import pendent el 2 de setembre.

Pel que fa a la compravenda de la furgoneta, determina 
en quines dates van tenir lloc la inversió, la despesa, el 
pagament, l’ingrés i el cobrament per a cadascuna de les 
empreses.

4. Determina en quin sector econòmic estarien enquadrades 
les empreses següents:

a) Una editorial de llibres.

b) Una empresa de nutrició que prepara dietes persona-
litzades.

c) Una empresa que es dedica a recol·lectar fruita per ven-
dre-la.

d) Una escola concertada.

e) Una empresa que comercialitza articles de bijuteria.

f) Una empresa embotelladora de vi.

g) Una agència de viatges.

h) Una empresa pesquera.

5. Estableix quina és la relació entre els conceptes següents:

a) Patrimoni empresarial.

b) Element patrimonial.

c) Massa patrimonial.

6. Enumera deu exemples d’elements patrimonials que es 
puguin trobar en una empresa, entre els quals hi hagi 
béns, drets i obligacions.

7. Classifica en masses patrimonials els elements ante-
riors.

8. Formula l’equació fonamental del patrimoni i calcula’l en 
l’exemple anterior suposant que a cada element patrimo-
nial se li assigna un valor de 5.000 €.

9. Elabora un esquema en què s’identifiquin les diferents 
masses patrimonials que componen l’actiu, el passiu i el 
net.

10. Agrupa els elements següents en masses patrimonials 
i indica si són d’actiu, de passiu o de net:

• Diners a l’empresa: 700 €.

• Deute per mobiliari a llarg termini: 2.000 €.

• Diners dipositats en un compte bancari: 1.600 €.

• Màquines: 2.300 €.

• Deutes amb proveïdors, materialitzats en un efecte co-
mercial: 700 €.

• Matèries primeres per produir: 4.200 €.

• Mobiliari: 5.700 €.

• Dret de cobrament a clients: 2.300 €.

• Deute amb proveïdors: 1.500 €.

11. Calcula el net patrimonial de l’empresa de l’exercici ante-
rior.

12. Identifica els elements patrimonials de l’empresa que són 
afectats pels fets econòmics següents:

a) L’empresa adquireix nou mobiliari per 3.000 €, els 
quals paga amb diners de la caixa.

b) Els clients ens lliuren 5.000 € en efectiu com a paga-
ment de part del seu deute.

c) Els diners rebuts dels clients els ingressem al banc, al 
nostre compte corrent.
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Comprova el teu aprenentatge

Nota: Totes les activitats d’aquesta pàgina s’han de fer en un quadern a part.

d) Rebem a crèdit nou material esportiu del nostre proveï-
dor valorat en 10.000 €.

e) Quan arriba el venciment d’una lletra de 2.000 €, indi-
quem al banc que la pagui amb càrrec al nostre compte 
corrent.

13. La Sol Llempla vol començar una activitat empresarial de 
compravenda d’articles de bijuteria i complements. Per 
això, aporta al negoci els elements següents, extrets del 
seu patrimoni personal:

• Un local destinat a magatzem i a venda dels productes, 
situat a la rambla de les Bòbiles de Martorell. El valor 
de la construcció s’estima en 62.000 € i el del terreny 
en el qual està situat es valora en 25.000 €.

• Mobiliari divers, valorat en 2.100 €.

• Els diners que té dipositats a Caixa Agrària, que ascen-
deixen a 3.200 €, i a Caixa del Nord, que ascendeixen 
a 2.700 €.

• El seu amic Antoni Díaz Destre li deu 1.300 €, per ope-
racions relatives al negoci.

• El mobiliari es va comprar a terminis, i el proper any es 
liquidaran 900 €.

• Deu també 40.000 € a Caixa Agrària, d’un préstec que 
va rebre per pagar el local.

A partir d’aquestes dades, calcula l’actiu, el passiu i el net 
patrimonial.

14. Classifica els elements patrimonials següents en masses 
patrimonials:

a) Diners al compte bancari de l’empresa.

b) Mobiliari.

c) Beneficis no distribuïts.

d) Existències.

e) Diners dipositats al banc a termini fix per vuit mesos.

f) Deute per la compra d’un terreny que es pagarà a llarg 
termini.

g) Maquinària.

h) Accions d’altres empreses.

i) Dret de cobrament per la venda de mobles.

j) Bestreta a compte d’una futura compra.

k) Ordinador de l’oficina.

l) Bestreta a compte d’una futura venda. 

m) Lletres de canvi pendents de pagament. 

n) Vehicle de l’empresa.

o) Lletres de canvi pendents de cobrament.

15. L’empresa Productes del Mar té els elements patrimonials 
següents amb data 1 de gener:

a) Deutes amb entitats de crèdit: 70.000 €.

b) Deutors: 25.000 €.

c) Elements de transport: 50.000 €.

d) Equips per processar informació: 12.000 €.

e) Maquinària: 95.000 €. 

f) Mercaderies: 22.000 €. 

g) Mobiliari: 30.000 €.

h) Proveïdors: 7.000 €.

i) Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini: 40.000 €.

j) Proveïdors, efectes comercials a pagar: 3.000 €.

k) Terrenys: 42.000 €.

l) Bancs, c/c: 13.000 €.

m) Caixa: 7.000 €.

n) Clients: 24.000 €.

o) Clients, efectes comercials a cobrar: 8.000 €.

p) Construccions: 110.000 €. 

A partir d’aquestes dades:

a) Classifica els elements anteriors en masses patrimonials, 
però prèviament indica si són béns, drets o obligacions.

b) Determina el net patrimonial d’aquesta empresa.

16. La Carolina Sánchez és la propietària d’una empresa que 
es dedica a comercialitzar material escolar. Ha preguntat 
a en Roger Solà, l’administratiu que té contractat perquè 
s’encarregui de les tasques administratives, quines han 
estat les despeses i els ingressos que ha tingut l’empresa 
durant l’exercici econòmic, i li ha proporcionat la informa-
ció següent:

• Ingressos: 12.500 €.

• Despeses: 21.000 €.

Tot i això, a la Carolina aquestes dades no li quadren, ja que 
l’últim dia de l’exercici econòmic tenia 1.000 € a la caixa 
i 3.000 al banc. Com podries justificar aquesta situació?

17. La Verònica Sánchez i la Joana Ginesta han aportat 
2.000 € cadascuna al compte de l’empresa per iniciar 
una activitat empresarial. A més, han sol·licitat un préstec 
per a l’empresa per un import de 5.000 €, que el banc ha 
ingressat al seu compte. Les dues sòcies participen en 
un curs de gestió empresarial en el qual els han explicat 
què és el patrimoni de l’empresa. La Verònica li comenta 
a la Joana que el patrimoni empresarial és de 9.000 €, ja 
que és el que tenen al compte bancari, però la Joana no 
hi està d’acord, ja que pensa que són tan sols 4.000 €. 
Quina explicació els donaries a totes dues perquè enten-
guin clarament quin és el patrimoni de l’empresa?
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