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Presentació
Des d’un punt de vista genèric, l’obra que presentem vol ser un estri útil per a 
l’aprenentatge de les relacions financeres en el món empresarial i el seu entorn.

Des d’una perspectiva més concreta, el llibre està dissenyat especialment per 
impartir i desenvolupar el mòdul de Gestió financera del Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Administració i Finances, i té en compte el nou currículum de l’Estat i les 
directrius de la Direcció General de Formació Professional Inicial d’Ensenyaments 
de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya.

Els continguts que s’inclouen en aquestes pàgines s’han seleccionat detingudament 
després d’analitzar la realitat empresarial i l’experiència viscuda a les aules. 
Hem volgut elaborar, sobretot, un manual de caràcter pràctic a través del qual 
«s’aprengui fent», de manera que les habituals i extenses explicacions teòriques 
es redueixin a les mínimes imprescindibles.

Pel que fa a l’estructura interna, el llibre consta de deu unitats organitzades de la 
manera següent:

• La unitat formativa Productes del mercat financer i d’assegurances s’estudia de 
la unitat 1 a la 5, que serveixen per familiaritzar el lector amb l’entorn financer i els 
components que inclou (sistema financer i entitats financeres), i descriuen amb 
detall com és el sector de les assegurances, les seves modalitats i components 
i la relació que tenen amb el món empresarial. 

• La unitat formativa Fonts de finançament i selecció d’inversions s’estudia de 
les unitats 6 a 8, en què s’estableixen les bases matemàtiques necessàries per 
entrar en matèria (càlcul de rendes, amortització de préstecs, etc.) i presenten 
de manera concisa i ordenada els diferents productes que es troben al sistema 
financer espanyol, partint de la diferència entre els productes de renda fixa i els 
de renda variable.

• La unitat formativa Anàlisi i previsió financeres s’estudia a les unitats 9 i 10 i 
se centra en l’anàlisi empresarial i en l’elaboració dels pressupostos, que, entre 
altres instruments, serveixen per detectar les necessitats financeres de les 
empreses. 

Internament, cadascuna de les unitats segueix un mateix esquema: una explicació 
teòrica per determinar el contingut i l’abast del tema, amb una gran varietat d’activitats 
i casos pràctics per assimilar els continguts; una síntesi en què s’esquematitzen els 
conceptes principals de la unitat; un test de repàs a partir del qual l’alumne pot 
autoavaluar se i finalment, una secció titulada «Comprova el teu aprenentatge», que 
inclou una bateria d’activitats per tal de consolidar els coneixements adquirits.

Els autors estem convençuts que aquesta dinàmica funcional, senzilla i visual, on 
es treballen els continguts més importants de la gestió financera empresarial, 
contribueix eficaçment a la formació de futurs treballadors dotats d’un valor afegit 
i preparats per afrontar amb èxit els reptes i les necessitats que es plantegen les 
empreses modernes.

Els autors
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Com s’utilitza aquest llibre

Presentació de la unitat

Aquí trobaràs els criteris d’avaluació de la 
unitat.

A més, t’avancem els continguts que es 
desenvoluparan.

Se t’indiquen les habilitats que adquiriràs.

Desenvolupament dels continguts

Una exposició clara i concisa de la teoria, acompanyada 
de requadres al marge que ajuden a entendre els aspectes 
més importants

Tancament de la unitat

Apliquen els coneixements apresos a problemes i situacions 
reals de l’entorn professional.

 Casos pràctics 

Web

Vocabulari

Sabies que...?

Important

Recorda

Esquema resum dels continguts estu-
diats en la unitat.

Síntesi

Ajuda a detectar qualsevol llacuna 
de coneixements.

Test de repàs

Activitats finals agrupades per criteris 
d’avaluació.

Comprova el teu aprenentatge

Permeten treballar a mesura que es van explicant i asseguren 
un aprenentatge progressiu.

Activitats
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  3Unitat 

Entitats financeres.
El sistema bancari

En aquesta unitat aprendràs a:

• Identificar les entitats integrants del sistema bancari.

• Distingir les operacions de passiu que serveixen 
per obtenir els recursos i les d’actiu que en suposen 
l’aplicació.

• Establir els principals mitjans de pagament i altres 
serveis que ofereix el sistema bancari.

I seràs capaç de:

• Avaluar productes i serveis financers del mercat, 
per mitjà dels càlculs i els informes oportuns.

• Seleccionar inversions d’actius financers o econòmics, 
analitzar-ne les característiques i fer-ne els càlculs 
necessaris.

Estudiaràs:

• El sistema bancari.

• El passiu bancari (l’obtenció de fons).

• L’actiu bancari (l’aplicació de fons).

• Els mitjans de pagament i altres serveis bancaris. 
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1. El sistema bancari 
De totes les unitats que formen part del sistema bancari espanyol, i que ja hem vist a la 
unitat anterior de manera conjunta, ara ens centrarem en el sistema bancari espanyol. Encara 
que considerem els bancs com a entitat principal, en coneixerem d’altres que pertanyen a 
aquest sistema. 

1.1. Introducció

Una entitat de crèdit és una empresa que es dedica a rebre del públic dipòsits i altres fons 
reemborsables i a concedir crèdits per compte propi (Fig. 3.1). De totes les entitats que 
poden fer aquestes funcions dedicarem aquest apartat als bancs, les caixes d’estalvis i les 
cooperatives de crèdit.

1.2. Entitats

Els bancs

Els bancs han de ser societats anònimes amb un capital mínim inicial de 18.000.000 €. Les 
accions en què es divideix aquest capital han d’estar íntegrament desemborsades en efectiu 
des de l’inici de la societat, cosa que significa que els socis que les hagin subscrit han de 
lliurar-ne l’import des del moment de l’adquisició. Això diferencia el capital desemborsat del 
que està pendent de ser desemborsat (capital social pendent de ser pagat pels accionistes). 
La Llei de Societats de Capital permet un desemborsament mínim inicial del 25 % a altres 
tipus de societats. 

Als estatuts (els pactes de regulació interna de l’entitat) es limita l’objecte social o activitat 
a què es pot dedicar l’empresa a les activitats pròpies d’una entitat de crèdit.

Els socis amb participacions significatives (almenys el 5 % del capital) han de ser ido-
nis, la qual cosa significa que mai no hagin estat processats, ni inhabilitats per exercir 
càrrecs públics, ni declarats en fallida o concurs de creditors (llevat que hagin estat 
rehabilitats).

Els bancs, com a societats anònimes que són, compten amb una junta general en què els 
accionistes poden intervenir i exercir la seva influència mitjançant el dret al vot. La junta 
general (òrgan de màxim nivell) es reuneix en sessió ordinària i amb convocatòria prèvia 
dels administradors entre els sis primers mesos de l’any (o en el termini inferior pactat als 
estatuts) per censurar la gestió social; aprovar, si escau, els comptes de l’exercici anterior i 
resoldre sobre l’aplicació del resultat.

Fig. 3.1. Classificació de les entitats de crèdit. 

Entitats de crèdit

Cooperatives
de crèdit

Sistema bancari Establiments financers
de crèdit (EFC)

Institut de Crèdit Oficial
(ICO)

Caixes
d’estalvis

Bancs

Junta General d’Accionistes: reu-
nió general dels accionistes d’una 
societat anònima on s’adopten 
decisions transcendents per a la 
direcció. Pot ser ordinària (quan 
se celebra un cop l’any per apro-
var la gestió del consell d’admi-
nistració, els comptes i l’even-
tual distribució de dividends) o 
extraordinària (quan se celebra en 
qualsevol moment, quan hi ha cir-
cumstàncies que ho aconsellen).

Vocabulari
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Compten també amb un consell d’administració, format pels consellers i dirigit per un president. 
Els consellers decideixen les qüestions plantejades per majoria. El consell es reuneix segons 
indiquen les regles internes de funcionament o els estatuts de la societat. 

A fi d’enllaçar l’activitat del consell amb el funcionament de l’empresa, així com de dele-
gar les seves facultats, es nomenen un o diversos consellers delegats o una comissió 
executiva.

B. Les caixes d’estalvis

La greu crisi econòmica iniciada el 2008 ha provocat un canvi radical a les caixes d’estal-
vis, que culmina amb la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de Caixes d’Estalvis i Funcions 
Bancàries, que ha esdevingut la norma bàsica que regula el funcionament de les caixes 
d’estalvis.

En aquesta llei les caixes d’estalvis es defineixen com a entitats de crèdit de caràcter 
fundacional i finalitat social. 

La seva activitat financera s’orienta principalment a captar fons reemborsables i a oferir 
serveis bancaris i d’inversió a clients detallistes i petites i mitjanes empreses. 

Les caixes d’estalvis han de tenir una dimensió reduïda i l’àmbit geogràfic d’actuació ha de 
ser bàsicament el de la comunitat autònoma on resideixen (poden excedir aquest àmbit si 
actuen en un total de deu províncies limítrofes). En aquest sentit, les caixes tornen als 
orígens: entitats petites i vinculades al territori on s’implanten.

És important destacar que les caixes s’han de convertir en fundacions bancàries i traspassar 
tot el patrimoni afecte a l’activitat financera pròpia a una entitat bancària, quan tingui lloc 
algun d’aquests supòsits:

• Si creixen per sobre dels límits permesos per la llei per ser caixes d’estalvis.

• Si ja actuen a través d’un banc.

A la pràctica, queden molt poques caixes d’estalvis i la dimensió d’aquestes és reduïda. La 
gran majoria han estat transformades en fundacions bancàries i han traspassat el patrimoni 
afecte a l’activitat financera pròpia a una entitat bancària.

La llei també vol evitar l’excessiva dependència política de les caixes d’estalvis i concreta 
la professionalització dels òrgans de govern corresponents: assemblea general, consell 
d’administració, comissió de control i comissions específiques. 

Les fundacions bancàries també estan regulades per la Llei 26/2013 i substitueixen 
la majoria de caixes d’estalvis. Les fundacions bancàries tenen una finalitat social i se 
centren a:

• Atendre i desenvolupar l’obra social (projectes socials, culturals, educatius, mediambien-
tals...).

• Administrar la participació a l’entitat de crèdit a què estan vinculades.

El patronat és el màxim òrgan de govern de les fundacions bancàries i a qui correspon 
complir les finalitats socials i administrar i controlar el patrimoni de la fundació. 

És format per representants de la caixa d’estalvis de la qual prové el patrimoni de la fun-
dació, entitats representatives d’interessos col·lectius, persones privades que han aportat 
recursos a la fundació, persones independents de reconegut prestigi professional, experts 
financers, etc. 

El nombre màxim de representants de les administracions públiques no pot superar el 25 % 
del total.

Les fundacions bancàries poden utilitzar la denominació de les caixes d’estalvis d’on 
provenen.

El 2009 hi havia 45 caixes d’estal-
vis i en pocs anys n’han quedat 
17, que han passat a les mans de 
bancs o s’han convertit en bancs 
directament. 

A Catalunya han desaparegut en 
els darrers anys: Caixa Sabadell, 
Caixa Terrassa, Caixa Manlleu, Cai-
xa Laietana, Caixa Penedès, Caixa 
Girona, Caixa Tarragona, Caixa Man-
resa. S’han creat Caixabank (enti-
tat més gran del sector, que té 
com a accionista principal La 
Caixa), Bankia i Catalunyabanc 
(intervingudes parcialment per 
l’Estat), entre d’altres. Caixabank 
i Bankia cotitzen a borsa. 

Sabies que…?
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C. Les cooperatives de crèdit

Les cooperatives de crèdit (entitats de crèdit amb forma social de cooperativa) estan sotmeses 
a la Llei 13/1989, que, juntament amb altres normes, en regula l’activitat i determina que 
poden dur a terme tota mena d’operacions passives (captació de recursos) i actives (crèdits 
i finançament general), amb atenció preferent dels socis cooperativistes.

Aquesta atenció preferent suposa que les operacions actives amb tercers, no socis, han de ser 
inferiors al 50 % dels recursos de l’entitat.

La quantitat mínima del capital social de les cooperatives de crèdit és fixat en funció de 
l’àmbit territorial i del total d’habitants de dret dels municipis que hi ha:

a) Cooperatives de crèdit d’àmbit local que hagin d’operar en municipis de menys de 100.000 
habitants: 1.051.771,18 euros.

b) Cooperatives de crèdit d’àmbit local no incloses a l’apartat anterior ni al següent: 
3.606.072,63 euros.

c) Cooperatives de crèdit amb seu o àmbit que inclogui els municipis de Madrid o Barcelona 
o d’àmbit supraautonòmic, estatal o superior: 4.808.096,84 euros.

Els òrgans de les caixes cooperatives (rurals, populars i professionals) són els típics de tota 
cooperativa, amb certes matisacions a causa de la seva naturalesa. Cal distingir-hi l’assemblea 
general, el consell rector i el comitè de recursos.

1.3. L’activitat bancària

Una de les activitats tradicionals de les entitats de crèdit és rebre dipòsits de diners que 
després es remuneren pagant interessos. Aquests dipòsits es presten a un interès superior al 
que s’hi ha pagat, i d’aquesta diferència (productes financers costos financers) es genera un 
primer component del resultat de bancs i caixes: el marge d’intermediació.

Però el negoci bancari avui és divers i un dels que més ha evolucionat en els darrers temps. 
És una activitat que deriva ràpidament envers estratègies de serveis universals, on l’activitat 
financera clàssica ja només és una parcel·la.

En aquesta evolució destaca el fenomen de la fusió d’entitats i el de la inserció d’aquestes 
entitats (sobretot bancs) al marc de l’economia global i multinacional, típica de la nostra 
època. Aquesta inserció es fa per mitjà de les participacions recíproques de capital i a través 
d’acords de col·laboració.

El màrqueting és molt important als bancs i a les caixes actuals. Gràcies a la diferenciació 
de productes, l’especialització de la xarxa d’oficines, les entitats filials (segones marques), 
etc., es crea una oferta específica adaptada a les necessitats de cada client de manera 
individual. Així, la majoria d’entitats bancàries ofereixen productes i serveis molts diversos 
i adaptats a diferents segments de clients: grans patrimonis, empreses multinacionals, 
autònoms, petites i mitjanes empreses, particulars, pensionistes, joves...

En els darrers anys s’ha produït un gran desenvolupament de nous canals de distribució, a través 
del telèfon i, sobretot, els caixers automàtics i Internet. Aquest darrer, com a mitjà de distribu-
ció, permet segmentar mercats i reduir costos. Per mitjà de la xarxa es capten clients, que 
cerquen estalviar temps (accedir al banc des del lloc on siguin, sense desplaçar-se) i trobar 
millors condicions que les ofertes per una oficina. Alhora, a les entitats els ha interessat 
desenvolupar aquest canal de distribució, perquè els ajuda a reduir els costos generals i 
transforma els costos fixos en variables (estalvi d’oficines, de sous, etc.).

Tot i els grans avenços tecnològics que permeten fer moltes operacions bancàries als clients 
mitjançant caixers automàtics o Internet, la tasca comercial i l’atenció personal continuen 
sent indispensables per comercialitzar certs productes i serveis, especialment els que 
demanen informació perquè són més complexos.

Pel motiu anterior, moltes entitats bancàries combinen, doncs, la banca telefònica i per 
Internet (banca a distància) amb la banca presencial a través d’una àmplia xarxa d’oficines. 

Participacions recíproques de 
capital: es produeixen quan, per 
exemple, l’empresa A té participa-
cions de l’empresa B, i l’empresa B 
té participacions de l’empresa A.

Vocabulari

Pots obtenir més informació sobre 
els bancs i altres entitats que 
formen el sistema bancari a les 
pàgines web següents:

www.bbva.es

www.bancosantander.es

www.bankia.es

www.caixabank.com

www.caixapopular.es

Web
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L’activitat bàsica de les entitats de crèdit es concentra en allò que coneixem com a operacions 
passives, operacions actives i serveis de mediació:

Operacions passives: consisteixen a obtenir estalvi dels clients a través de diferents fórmules 
(productes de passiu), com comptes corrents, comptes d’estalvi, imposicions a termini fix, etc. 
Aquesta activitat de captació d’excedents monetaris s’anomena operacions de passiu, ja que 
els saldos rebuts per les entitats de crèdit formen part del passiu d’aquestes entitats.

Operacions actives: es materialitzen en les diferents maneres d’invertir els fons propis i els diners 
rebuts dels clients de passiu per mitjà d’una sèrie de productes de finançament, com préstecs 
hipotecaris i personals, crèdits, descompte d’efectes, etc. El préstec de diners s’inclou a les opera-
cions d’actiu, perquè els fons que l’entitat de crèdit cedeix als clients són un actiu en el seu balanç.

Serveis de mediació: van sorgir com a suport per als clients en matèria de cobraments i paga-
ments, com a conseqüència de les operacions de passiu que les entitats tenien amb ells. Com 
que els clients tenien comptes corrents o comptes d’estalvi a l’entitat, aquesta els facilitava 
el moviment de fons mitjançant transferències, domiciliació de rebuts, gestió de cobrament 
d’efectes, canvi de moneda estrangera, servei de valors, pagaments internacionals, etc. 

1.4. La crisi bancària

L’explosió de la bombolla immobiliària el 2008, i la posterior crisi econòmica generalitzada, 
va afectar greument el sistema financer, en especial el sector bancari. Des d’aquest punt de 
vista, cal cercar-ne les causes en:

a) Una generosa i abundant concessió de crèdit a particulars i empreses sense garanties 
suficients per recuperar-los.

b) Una gestió de les caixes d’estalvi especialment polititzada, cosa que va portar a concedir 
crèdits per invertir en projectes amb una rendibilitat econòmica dubtosa. 

c) Una excessiva concentració d’inversions, algunes de totalment desafortunades, al sector 
de la construcció.

Tot el sistema bancari ha quedat afectat per aquesta crisi, però especialment les caixes 
d’estalvis. Com ja hem dit abans, el nombre de caixes d’estalvis s’ha reduït dràsticament, 
moltes s’han transformat en entitats de crèdit i han passat la gestió de l’obra social a 
fundacions bancàries. 

Per salvar el sistema bancari de la crisi, i en especial algunes caixes, es va crear el Fons 
de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que ha hagut de fer elevades aportacions de 
fons públics. En concret, des de l’inici de la crisi el FROB ha aportat 20.617 milions d’euros 
(la majoria fons públics) per recapitalitzar i ajudar financerament diferents entitats sorgides 
a partir de la fusió de caixes o de la transformació d’aquestes en bancs, com el Banc CAM 
(Caja de Ahorros del Mediterráneo), Nova Caixa Galicia Banc, Banc Financer i d’Estalvis (filial 
de Bankia, entitat que agrupa diverses caixes), Catalunya Banc, Banca Cívica, etc. 

Naturalment, tots aquests ajuts financers al sistema bancari han generat una gran polèmica 
social, sobretot, perquè a causa de la crisi econòmica hi ha persones i famílies en situació 
de pobresa. Aquesta polèmica social té molts defensors, però també detractors. 

1. Investiga quina és la cooperativa de crèdit més gran de la 
teva comunitat autònoma. Per tal de definir-ne la dimen-
sió pots utilitzar els paràmetres de dèbits a clients o d’actiu 
total. També pots consultar la pàgina web de la Unió Nacional 
de Cooperatives de Crèdit: www.unacc.com

2. Esbrina si hi ha alguna caixa d’estalvis a la teva ciutat 
(assegura’t que sigui efectivament una caixa d’estalvis).

3. Escriu els aspectes favorables i desfavorables de donar 
ajuts públics (FROB) a les entitats bancàries en situació 
de crisi. Debateu aquesta qüestió en grups.

4. Quin és el marge d’intermediació de les entitats bancà-
ries?

Activitats

El Fons de Reestructuració i 
Ordenació Bancària (FROB) és una 
entitat de dret públic que té com 
a finalitat gestionar els processos 
de reestructuració i resolució de les 
entitats de crèdit. El seu règim 
jurídic es regula a la Llei 9/2012, 
del 12 de novembre. 

www.frob.es

Vocabulari
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2. Productes bancaris de passiu: 
l’origen dels fons 

Les entitats de crèdit, com altres empreses, tenen una estructura financera que es pot 
dividir en dos grans grups: patrimoni net, format pels fons propis de l’entitat, i passiu (a 
curt, mitjà o llarg terminis), on s’integren els fons aliens que, amb el temps, ha de tornar 
l’entitat.

En el patrimoni net dels bancs hi trobem comptes com el capital o les reserves de 
diferent tipus. A les caixes d’estalvis s’inclou el fons de dotació fundacional, en lloc del 
capital.

El passiu d’aquestes entitats el formen essencialment els deutes amb altres entitats 
financeres i, especialment, els deutes amb clients (on es registren els imports dels 
dipòsits que mantenen a l’entitat sota diverses modalitats de comptes, com veurem 
més endavant).

Una part important del nucli central del negoci bancari és formada per les operacions de 
passiu o de captació de fons que, més tard i amb operacions d’actiu, oferiran als seus 
clients.

2.1. Els comptes

Els comptes són una de les modalitats més utilitzades pels bancs per captar fons. En aquest 
apartat revisarem les més importants del nostre entorn.

L’entitat rep fons a nom del titular del compte, els custodia i es compromet a pagar segons 
les seves instruccions per una quantitat equivalent al saldo disponible.

La custòdia de fons i la devolució d’un import equivalent són el contingut típic del contracte 
de dipòsit irregular, amb la particularitat que el dipositant (client) és qui cobra interessos (per la 
utilització que el banc fa dels seus diners), en lloc de pagar-ne (per la simple custòdia), com 
sol passar amb el dipòsit ordinari, encara que sovint aquests interessos siguin pràcticament 
nuls.

A. Classes de comptes corrents

La classificació dels comptes corrents varia segons el criteri utilitzat; nosaltres adoptem com 
a criteri de classificació el nombre de titulars, i d’acord amb això, diferenciem entre comptes 
individuals i comptes col·lectius, que a la vegada poden ser mancomunats o conjunts i solidaris 
o indistints (Fig. 3.2).

Comptes individuals

En aquest tipus de comptes bancaris només hi ha un titular (la persona que obre el compte), que 
pot disposar dels fons totalment o parcial i té facultat per cancel·lar-lo. El titular pot autoritzar 
una o altres persones perquè disposin d’efectiu; això no obstant, les persones autoritzades 
no són titulars i no poden disposar del compte en si (no poden cancel·lar-lo ni disposar de 
diners en cas de mort del titular). 

El compte corrent bancari és un contracte de dipòsit irregular de diners, amb un pacte 
addicional de servei de caixa prestat per l’entitat dipositària.

En la comptabilitat de les empre-
ses comercials, els comptes cor-
rents, els comptes d’estalvi, etc., 
són els comptes d’actiu, perquè 
representen un dret de cobrament 
per l’import dels dipòsits efec-
tuats. 

Contràriament, per a les entitats 
de crèdit, els dipòsits dels clients 
són un passiu, perquè representen 
un deute (diners rebuts que han 
de tornar als clients).

Important
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Comptes col·lectius

Els comptes col·lectius s’obren a nom de diverses persones. 

Hi ha els comptes conjunts o mancomunats i els comptes indistints o solidaris.

Als comptes conjunts o mancomunats els titulars actuen en comú i es necessita la signatura 
de més d’un per disposar de tots o part dels fons dipositats; per tant, tots els titulars, o com 
a mínim dos, rebran els xecs simultàniament.

Els comptes mancomunats garanteixen a cada titular l’actuació dels altres, ja que cap, de 
manera individual, pot disposar dels diners sense consentiment dels altres. Davant la seguretat 
que ofereixen descada la falta d’agilitat.

Als comptes solidaris o indistints hi ha diferents titulars i cadascun pot disposar d’efectiu, 
fins i tot de la totalitat del saldo, sense que sigui necessari el consentiment dels altres. 
Aquesta modalitat de compte bancari suposa una confiança mútua entre les persones que 
l’obren i és molt més operativa que no el compte conjunt.

B. Els comptes d’estalvi

Diversos titulars, cadascun 
en disposa amb autonomia

respecte dels altres

Classes de comptes
bancaris a la vista
(corrents, d’estalvi)

Diversos titulars
en disposen alhora

Comptes individuals

Un titular

Conjunts o
mancomunats

Indistints
o solidaris

Comptes col·lectius

Fig. 3.2. Tipus de comptes corrents.

Les consideracions anteriors sobre les classes de comptes corrents són extensibles als 
comptes d’estalvis.

Bàsicament, els comptes d’estalvi a la vista funcionen com els comptes corrents: són contractes 
de dipòsit irregular de diners, que es reintegren en qualsevol moment i que porten associat 
un pacte de caixa, a partir del qual l’entitat dipositària paga i cobra segons les instruccions 
dels clients.

C. Titulars dels comptes

Els comptes bancaris es poden obrir a nom de persones físiques, majors d’edat i amb plena 
capacitat per actuar de manera jurídicament vàlida (o sigui, capaços d’actuar). Tanmateix, 
també es poden obrir a nom de persones jurídiques o d’altre tipus.

Per poder-ho fer, cal signar els documents contractuals que els bancs i les caixes tenen 
previstos, així com identificar-se degudament (Fig. 3.3).
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2.2. Els dipòsits i les imposicions

Els dipòsits són contractes a través dels quals una persona física o jurídica (dipositant) lliura 
a una altra persona (dipositari) un bé moble (normalment diners o títols) perquè sigui guardat 
i custodiat per un període de temps, que pot ser indefinit, amb la possibilitat de recuperar-lo 
en el contracte. 

Els dipòsits de rendibilitat incerta

Els dipòsits referenciats, també anomenats indexats, es creen a un termini determinat, 
generalment superior a dos any. Després d’aquest període, el client recupera la quantitat pac-
tada, suposem el 100 o 101 % de la seva inversió, més un percentatge de la revalorització que 
hagi obtingut l’índex de referència, per exemple, l’IBEX 35. Aquest percentatge s’aplica sobre 
la suma invertida. Si l’índex de referència no es revalora, el dipositant només recupera la 
quantitat pactada.

Un altre tipus de dipòsits són els dipòsits estructurats, que acostumen a tenir una rendibi-
litat lligada a l’evolució de la cotització d’algun tipus d’accions. Si aquesta cotització supera 
un límit determinat, que s’ha establert prèviament, el dipositant obté el capital invertit i la 
rendibilitat pactada; en cas contrari, se li lliuren les accions que corresponen a la inversió, 
segons la cotització d’aquell moment i la taxa de conversió que s’hagi acordat.

 Els dipòsits de rendibilitat assegurada

Són dipòsits o imposicions a termini fix que resten immobilitzats en una entitat de crèdit du-
rant el termini que s’hagi pactat entre l’entitat i el client que lliura els diners. Durant el termini 
de la imposició, el dipositant es compromet a no disposar dels fons i, a canvi, l’entitat de 
crèdit li assegura el pagament d’un tipus d’interès superior al d’un compte a la vista. Si qui 
contracta la imposició necessita els diners abans del venciment, les entitats de crèdit solen 
permetre disposar-ne amb una penalització d’interessos.

Persones
físiques

Capacitats Plena autonomia
Majors
d’edat

Altres

Emancipats

Persones
jurídiques

Menors
d’edat

Incapacitats

No emancipats

Societats (civils i mercantils), associacions

Intervé la persona nomenada
en sentència d’incapacitació

Comunitats de béns, organismes públics, etc.

Intervé qui en té
la pàtria potestat

Autonomia

Fig. 3.3. Possibles titulars dels comptes bancaris.

5. Digues quines són les semblances i les diferències entre els diferents tipus de 
comptes que s’han descrit.

6. Quina diferència principal hi ha entre els comptes mancomunats i els solidaris?

Activitats
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2.3. Despeses i liquidació d’interessos

Des de fa alguns anys, moltes entitats de crèdit cobren diferents comissions als seus clients 
(per manteniment, descoberts, etc.). La quantitat depèn de la política de l’entitat, del tipus 
de compte, el saldo, etc. El cobrament de comissions és lliure, però les entitats han de fer 
públiques les seves tarifes i comunicar-les al Banc d’Espanya, i també indicar els supòsits 
i la periodicitat d’aplicació.

Els diners dipositats als comptes bancaris són utilitzats per les entitats per concedir crèdits, cosa 
que es coneix amb el nom d’intermediació financera. Així, per l’ús que en fan, els dipositants 
cobren uns interessos.

Als comptes bancaris se sol oferir un tipus d’interès anual: el tipus d’interès nominal (TIN). 
Tot i que és anual, pot generar interessos en períodes inferiors a l’any (mesos, trimestres, 
semestres...). Per això, se cerca un tipus d’interès equivalent al nominal, però que es pugui 
aplicar a la nova unitat temporal; es tracta del tipus d’interès efectiu (ja sigui mensual, 
trimestral, etc.). D’aquesta manera, el tipus d’interès anual nominal coincideix amb el tipus 
d’interès efectiu anual quan parlem d’anys.

(m) (m)
= i $ mJ

On: 
J

(m)
 = Tipus d’interès anual

i
(m)

 = Tipus d’interès efectiu per a m
m = Nombre de vegades en què es divideix l’any

Alhora, el tipus d’interès efectiu anual en funció del tipus d’interès efectiu d’un període i
(m)

 és:

= (1 + i
(m)

)m – 1i 100·

Tanmateix, és molt comú veure les sigles TAE a les operacions financeres. Aquestes sigles 
fan referència a la taxa anual equivalent, l’objectiu de la qual és mostrar el «veritable» cost 
o rendiment d’una operació financera (incloent-hi algunes despeses associades). Encara 
que una operació financera ens ofereixi un interès efectiu del 5 % anual, això no implica que 
aquest sigui el rendiment real, ja que pot haver-hi, per exemple, una comissió d’obertura 
que redueixi aquesta rendibilitat. Quan no es consideren ni despeses ni comissions, la TAE 
es calcula amb aquesta fórmula:

TAE = (1 + i
(m)

)m – 1 ·100

Si no hi ha despeses ni comissions, la TAE coincideix amb el tipus d’interès anual. 

Tipus d’interès i TAE

L’Albert Solé ha dipositat 10.000 € en un banc. Aquest li ga-
ranteix un interès anual del 4 % per una inversió a dos anys. 
Quin capital obtindrà al final de l’operació? Quina serà la TAE 
del producte si no hi ha comissions? I si hi hagués una comis-
sió del 2 % sobre el rendiment obtingut?

C
n
 = capital final = ?

C
0
 = capital inicial = 10.000 €

i
m
 = tipus d’interès per m = 4 % 

m = període de temps, en aquest cas 1, anual
n = durada de l’operació, en aquest cas 2, dos anys

Solució:

a) 
n o

= CC (1 + i
m
) n

n = 10.000C · (1 + 0,04)2 = 10.816 €

b) Sense despeses el tipus d’interès efectiu anual i la TAE 
coincideixen. Per tant, la TAE = 4 %

c) Primer de tot obtenim el tipus d’interès efectiu anual amb 
despeses 

Cas pràctic 1

↑

matemàticament 
el deute de 

C
n
 = C

o
 (1 + i

n
)n

TAE = (1+ 0,03)1 – 1 ·100= 3→TAE 3 %
amb 

comissions

Descoberts: quan el banc té prou 
confiança en el client li pot per-
metre, de manera transitòria, dis-
posicions d’efectiu per sobre del 
saldo que manté. Això rep el nom 
de descobert en compte corrent 
(números vermells). En realitat, 
es tracta de crèdits a molt curt 
termini, que presenten les con-
dicions als contractes d’obertura 
dels comptes duts a terme per 
les entitats bancàries.

Vocabulari

7. Quina diferència hi ha entre 
els dipòsits referenciats i 
els estructurats?

8. Cerca a la web d’alguna 
entitat bancària de la teva 
localitat o província les con-
dicions per al manteniment 
d’un compte corrent, així 
com les possibles alter-
natives a l’hora d’obrir un 
compte.

Activitats

n = 10.816 € → Capital Net = – Comissió del 2%

Capital net = 10.816 – 216,32 = 10.599,68 € 

=
10.000

10.599,68 1
2

– 1 ⇒ ii

C nC

= 0,0295≃0,03
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3. Productes bancaris d’actiu: 
l’aplicació dels fons

3.1. Concepte

El passiu bancari és l’origen dels fons que les entitats inverteixen en els diferents ele-
ments que formen el seu actiu. Dins l’actiu hi ha tres destinacions diferents per a aquests 
fons: 

• Entitats de crèdit. 

• Crèdits a clients.

• Obligacions i altres valors de renda fixa.

En aquest apartat ens centrarem en la destinació de la part d’actiu més important, que no és 
altra que els crèdits concedits als clients, que han format el negoci tradicional de les entitats 
de crèdit (bancs, caixes i cooperatives de crèdit).

El risc que suporten les entitats en les operacions de préstec i crèdit consisteix en la possi-
bilitat de no recuperar els fons prestats als clients ni els interessos, si no es compleix el pla 
d’amortització previst. És el que es coneix com a risc de crèdit.

A fi de limitar i controlar riscos, a més d’estudiar els clients, se sol·liciten les garanties opor-
tunes i es documenta l’operació degudament.

Avui els bancs tenen una cura especial a l’hora d’acceptar aquestes operacions, cerquen la 
màxima seguretat i prioritzen les que tenen un termini de recuperació més baix.

Hi ha models informatitzats d’avaluació dels clients, que atorguen a les persones sol·lici-
tants una puntuació o score basant-se en uns paràmetres concrets (edat, ingressos, antiguitat 
a la feina, categoria laboral, etc.). Segons aquesta puntuació, l’entitat fixa les condicions per 
acceptar l’operació.

També són útils els registres privats on els bancs poden consultar la presència de persones 
que no hagin pagat les seves obligacions. Destaquen:

• el registre d’acceptacions impagades (RAI).

• el fitxer de solvència de l’Associació Nacional d’Establiments Financers (ASNEF). 

També és útil consultar la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE), que 
és un banc de dades on figuren els deutes (a partir de 600 €) que tenen els clients amb les 
diverses entitats de crèdit.

3.2. Operacions de préstec

El préstec és el contracte mitjançant el qual un banc o una caixa lliura al client una suma 
de diners prèviament pactada, que aquest es compromet a retornar, més els interessos, 
segons el pla d’amortització establert. 

Els préstecs s’adapten millor a les circumstàncies en què cal disposar de tots els diners 
prestats. Per aquesta raó, les facilitats financeres concedides a particulars i a empreses 
per a l’adquisició de béns i d’equipaments d’inversió solen adoptar la forma de préstec. 

A. Préstecs amb garantia personal

El Codi Civil diu que el deutor respon del compliment de les obligacions amb tots els seus 
béns, presents i futurs. Sobre la base d’aquest article, que proclama el principi de «res-
ponsabilitat patrimonial universal del deutor», les entitats financeres concedeixen préstecs 
i crèdits als seus clients, amb garantia personal.

Pots obtenir informació sobre els 
fitxers d’impagaments a:

www.asnef.net

www.bde.es/clientebanca

www.ficherorai.com

Web

En períodes en què el preu dels 
diners disminueix (tipus d’interès 
a la baixa), les entitats de crèdit 
dediquen més volum de fons als 
préstecs a llarg termini (per exem-
ple, préstecs hipotecaris per a la 
compra d’habitatge) i a interès fix, 
ja que els garanteix una rendibilitat 
que no obtindran en futures ope-
racions.

Sabies que…?
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L’esmentada garantia personal suposa que el prestatari o prestataris, que reben els diners, 
responguin de la devolució i dels interessos amb tot el seu patrimoni, però sense establir 
cap dret real de garantia que lligui algun bé concret a la bona finalitat de l’operació. 

En els préstecs i crèdits amb garantia personal (préstecs i crèdits personals a l’argot 
bancari), el risc que assumeix l’entitat prestadora és molt superior al que corre en els que 
tenen garantia real (penyora o hipoteca), ja que el deutor no uneix cap bé concret al deute.

S’inclouen en aquesta mena de préstecs:

• Les pòlisses de préstec: són els documents contractuals on es formalitzen aquestes 
operacions. Hi figuren les dades del prestatari o prestataris, de les persones que garanteixen 
l’operació, si n’hi ha, així com les característiques de l’operació. També hi figuren les clàu-
sules del contracte, la signatura de qui el subscriu (banc/caixa i prestatari/s) i la intervenció 
del notari, que converteix les pòlisses en documents públics.

• Els efectes financers, lletres financeres o efectes de favor: són una modalitat de documentació 
dels préstecs personals mitjançant lletres de canvi. En aquesta modalitat documental, el 
banc o caixa descompta una lletra de canvi, on figura com a prenedor, mentre que el prestatari 
o prestataris hi surten com a acceptants. El lliurador de l’efecte és el banc o una persona 
que aporti el mateix peticionari del préstec. Si es vol que una persona garanteixi l’opera-
ció, a més de figurar-hi com a lliurador de l’efecte de favor, pot fer-ho com a avalador o com 
a acceptant al costat de qui rep el préstec.

Sol·licitud de préstec

Al març la família Saleh vol sol·licitar un préstec a cinc anys per 
comprar un cotxe nou. Necessiten 20.000 € i es plantegen dema-
nar el «Préstec estrella auto de Caixa-Banc», amb garantia personal. 
Visiten la pàgina web de l’entitat per veure quines condicions ofe-
reix i quant haurien de dedicar a l’amortització si ho tornen en 60 
mensualitats. A la pàgina web de l’entitat, cliquen a «Préstecs i 
hipoteques» i, posteriorment, a l’apartat «Préstec estrella auto» i a 
«Sol·liciteu-ho». Un cop emplenades les dades al simulador sobre 
l’import i el termini desitjats, es mostren les condicions següents:

• Import quota mensual ......................... 421,50 € 

• Tipus d’interès ........................................ 9,6 % 

• TAE ...................................................... 11,19 % 

Comissions: 

• Obertura .................................................... 400 € 

• Estudi ..................................................... 100 € 

• Despeses de notari ...................................... 60 €
Documents que hi han d’aportar:

• DNI dels sol·licitants.

• Tres darreres nòmines o alta a l’IAE. 

• Darrera declaració de la renda i del patrimoni. 

• Factura proforma justificant de la destinació de la compra. 

Tenint en compte aquesta informació, quant pagaran cada 
mes? Quina documentació hi han d’aportar?

Solució:

El més normal és que les comissions s’incloguin en el total 
del préstec; d’aquesta manera no cal fer un desemborsament 
important en els primers pagaments. El pagament mensual 
serà de 421,50 €, on ja s’inclouen els interessos i el càlcul 
de la TAE.

També s’aconsella portar, si s’és propietari, l’escriptura de 
l’habitatge i, en aquest cas, els rebuts de l’IBI i del telèfon. La 
documentació sol·licitada per l’entitat per a aquest producte 
concret pretén simplificar els tràmits de l’estudi de l’operació. 
El fet que se sol·licitin aquestes dades, per a aquest cas con-
cret, no exclou que en altres, i com a regla general, es demani 
una declaració de béns i d’ingressos. 

Pots cercar a qualsevol banc situacions similars, ja que la 
majoria de les entitats tenen serveis semblants.

Cas pràctic 2

Subscripció: acte pel qual el subs-
criptor s’obliga a adquirir títols en 
una emissió d’accions noves o de 
bons o obligacions.

Lletra de canvi: denominació 
completa de la coneguda popu-
larment com a lletra. És un títol 
de crèdit on el lliurat s’obliga a 
pagar al lliurador o al beneficiari 
un import en una data de venci-
ment especificada. La lletra de 
canvi pot ser objecte d’endós.

Vocabulari

Fig. 3.4. Les entitats bancàries han 
d’obtenir garanties personals suficients 
per recuperar els diners que presten.  
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B. Préstecs amb garantia real 

Quan el risc d’una operació de préstec es considera elevat (ja sigui per la quantitat de l’import 
o pel llarg termini de devolució), les entitats de crèdit solen demanar garanties reals (associar 
el deute a un bé concret). Per exemple, en un préstec amb una durada de 30 anys per com-
prar un habitatge, la garantia no ha de ser únicament personal, perquè en aquest període les 
circumstàncies del prestatari poden canviar substancialment i cap entitat de crèdit estaria 
disposada a arriscar els diners, si no és perquè el mateix habitatge serveix com a garantia 
de l’operació.

Per tal d’entendre la naturalesa d’aquest tipus de garanties, analitzem breument els con-
ceptes de penyora i hipoteca, que són els drets reals més utilitzats per reforçar el compli-
ment d’una obligació principal (la devolució d’un préstec o d’un crèdit, en el cas que ens 
ocupa). 

Mitjançant el dret real de penyora, el propietari d’un bé moble (valors, fons d’inversió, mercaderies, 
joies, etc.) el posa a disposició del creditor (banc) per respondre de la bona finalitat del seu 
deute (l’empenyora). Si el deutor (prestatari) no torna el préstec segons s’ha pactat, el creditor 
té dret a cobrar els diners prestats més els interessos amb el producte de la venda de la 
cosa empenyorada (objecte de la garantia).

Mitjançant la hipoteca immobiliària (la mobiliària funciona bàsicament com un dret real de pe-
nyora sense desplaçament), la cosa hipotecada, com a garantia del deute, és un bé immoble 
(casa, pis, terreny, local, etc.) que queda en poder del deutor. Això sí, la hipoteca immobiliària es 
constitueix obligatòriament en escriptura pública que s’inscriu al registre de la propietat. Si 
el deutor no torna l’import del seu deute, el creditor hipotecari (en el nostre cas, el banc o 
la caixa) pot executar la garantia i cobrar el que se li deu amb l’import obtingut de la venda 
de l’immoble. 

Dins aquest tipus de préstecs cal destacar els préstecs hipotecaris.

Aquests préstecs, que es garanteixen amb hipoteca immobiliària, són molt comuns i es fan 
servir per finançar inversions, entre les quals destaquen la compra d’immobles (habitatges, 
locals, naus industrials, etc.). 

Els terminis dels préstecs hipotecaris solen oscil·lar entre deu i trenta anys i acostumen a 
anar acompanyats d’una assegurança, que paga el client, i que cobreix el banc o la caixa 
davant la mort del client; de manera que si això es produeix, la companyia d’assegurances 
es fa càrrec de la devolució dels diners que es deuen. 

Aquests préstecs es formalitzen en escriptura pública, davant notari, ja que sense aquest 
requisit la hipoteca immobiliària no existeix.

La major part dels préstecs hipotecaris es concedeixen per a la compra d’un habitatge. Hi 
ha dues situacions típiques:

Habitatge de nova construcció 

El promotor de l’obra rep un préstec hipotecari amb la garantia del solar (aquesta modalitat 
es coneix com a préstec promotor) sobre el qual es crearan els habitatges.

1. Quan els habitatges s’han acabat, se’n produeix el lliurament (signatura d’escriptura i 
lliurament de claus). 

2. El comprador de cada habitatge és subrogat (cosa que suposa que el comprador es conver-
teixi en nou deutor i prengui les obligacions del primer deutor en la part que li correspon) en 
una part del préstec hipotecari que el promotor ha contractat. 

3. El comprador comença a pagar els rebuts a l’entitat que ha finançat l’obra. En aquesta si-
tuació no hi ha despeses d’obertura d’hipoteca per al comprador, ja que aquesta ha estat 
formalitzada pel promotor.

4. Quan s’han acabat de pagar tots els rebuts, el propietari de l’habitatge ha de cancel·lar la 
inscripció hipotecària al registre de la propietat.

Empenyorar: lliurar valors en con-
cepte de penyora per garantir 
una obligació de pagament. 

Dació en pagament: és l’acció de 
donar alguna cosa per saldar un 
deute. 

Subrogació: substitució d’una per-
sona per una altra en l’exercici d’uns 
drets o en el compliment d’unes 
obligacions.

Vocabulari

Es poden distingir dos tipus de 
penyora: la penyora amb des-
plaçament, a partir de la qual el 
deutor lliura al creditor la cosa 
objecte de la garantia, i la penyo-
ra sense desplaçament, cas en 
què l’objecte empenyorat queda 
en poder del deutor, tot i el dret 
que té el creditor de rescabalar 
l’import de la venda si el deutor 
no paga el deute.

Important
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Habitatge usat

La tramitació d’aquests habitatges és més complexa (i també es pot subrogar).

1. El comprador ha de comprovar al registre de la propietat que la casa que vol comprar és 
lliure de càrregues (no està hipotecada, embargada, etc.). 

2. El comprador es dirigeix a la seva entitat de crèdit per demanar un préstec hipotecari 
(l’habitatge encara és del venedor). 

3. L’entitat de crèdit, després de comprovar l’existència d’un contracte privat de compravenda, 
envia un taxador per valorar l’habitatge. 

4. Seguidament estudia l’operació i, si decideix concedir-la, fa una oferta vinculant al seu 
client. 

5. Un cop acordada la concessió del préstec, es reuneixen totes les parts i el notari, 
que té l’obligació de comprovar la situació registral de l’immoble. En aquesta reunió 
se signen simultàniament l’escriptura de compravenda, que transmet la propietat de 
l’habitatge, i l’escriptura de préstec hipotecari, que lliga l’entitat de crèdit amb el compra-
dor-prestatari.

La vida de la hipoteca i la cancel·lació posterior són similars a les que hem descrit per als 
habitatges de nova construcció. 

C. Liquidació de préstecs

Per calcular les liquidacions de préstecs, les entitats financeres utilitzen els diferents proce-
diments que ofereixen les matemàtiques financeres (progressiu o francès, quota constant, 
etc.). El progressiu o francès és un dels més habituals.

Els contractes de préstec, amb independència que tinguin garantia personal o real, es poden 
pactar a interès fix o a interès variable.

En el primer cas, el tipus s’aplica durant tota la vida del préstec (excepte novació); per exemple, 
un 6 %. En els préstecs a interès variable s’estableix un tipus d’interès de referència: l’euríbor 
a un any, l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) de les entitats, l’indicador de la 
Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi d’actius (CECA), etc. A aquest interès s’hi suma o s’hi 
resta un percentatge anomenat diferencial. Per exemple, l’interès variable per a un préstec podria ser 
l’euríbor + el 2 % de diferencial.

Préstecs amb garantia

La Sra. Maria Vila necessita un préstec de 80.000 € i els vol demanar a Caixa Spain, 
entitat de la qual és clienta. 

La Sra. Vila té uns fons d’inversió de renda variable, actualment valorats en 100.000 €, 
i unes joies d’herència de la seva mare. Encara no vol vendre els fons, que va comprar 
per 130.000 €, perquè espera que la borsa es recuperi per obtenir algun benefici. Tampoc 
no es planteja vendre les joies, per motius sentimentals. 

Hi ha alguna possibilitat d’aconseguir un préstec amb la garantia dels fons d’inversió i de 
les joies en bones condicions, a l’entitat on és clienta?

Solució:

Les entitats de crèdit poden concedir préstecs pignoratius sobre valors i fons d’inversió. 
I poden concedir-los amb el lliurament de joies en garantia, valorades com cal per algun 
expert.

Cas pràctic 3

Càrrega: gravamen, responsabili-
tat patrimonial o obligació legal 
que afecta una persona o una 
propietat. 

Liquidació: acte de saldar o pagar 
un compte o tribut. 

Euríbor: acrònim d’Euro Interbank 
Offered Rate, tipus d’interès 
d’oferta al mercat interbancari de 
l’euro. És el tipus d’interès aplicat 
a les operacions interbancàries 
de l’eurozona. És el més utilitzat 
a Espanya als préstecs a interès 
variable.

Novació: substitució d’una obli-
gació, per exemple el compliment 
d’un contracte, per una altra, que 
anul·la la primera en el mateix 
moment.

Interès de referència: tipus d’in-
terès que serveix de referència.

Diferencial: percentatge o marge 
que s’afegeix al tipus d’interès de 
referència.

Vocabulari
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3.3. Operacions de crèdit

Al contracte de crèdit l’entitat financera es compromet amb el client a deixar-li disposar de 
diners, d’acord amb les seves necessitats, fins a arribar al límit pactat. D’altra banda, el 
client, en acabar el termini establert per a l’operació, retornarà els diners dels quals ha dispo-
sat, més els interessos meritats a favor del banc i les comissions pactades. Els contractes 
de crèdit se solen instrumentar en comptes corrents, pels quals el beneficiari o beneficiaris 
disposen dels diners que necessiten, mitjançant l’emissió de xecs, ordres de càrrec, trans-
ferències, etc. 

Les empreses que necessiten disposar de fons per reforçar la seva tresoreria acostumen a 
utilitzar aquests crèdits. Això no els suposa haver de pagar interessos. 

A. Comptes de crèdit 

En aquesta modalitat de comptes corrents es posa a disposició del prestatari un límit de 
crèdit del qual pot disposar en funció de les seves necessitats. Les disposicions es duen a 
terme mitjançant l’emissió de xecs, transferències, ordres de pagament, càrrecs, etc. A més, 
s’hi poden efectuar ingressos d’efectiu i abonaments de qualsevol tipus. 

Respecte del saldo d’un compte de crèdit, el que és més habitual és que sigui deutor, 
però dins el límit concedit, i en aquest cas l’entitat cobra els interessos pactats per a 
l’operació d’actiu d’acord amb les disposicions que s’han fet. Si el saldo és creditor, és 
a dir, si el client té fons a favor seu i, en conseqüència, en aquell moment no ha dispo-
sat del crèdit, l’entitat li abonarà un tipus d’interès igual que el dels comptes corrents 
ordinaris.

Quan, per contra, les disposicions de fons superen el límit del crèdit concedit, es diu 
que el compte és excedit. Aquesta situació pot ser perillosa per a l’entitat, ja que té 
documentada i estudiada l’operació en funció del límit, però no d’una xifra superior. Les 
entitats penalitzen aquests excessos amb el cobrament d’interessos elevats i de comis-
sions dissuasives.

A més dels interessos, als comptes de crèdit es cobren diferents tipus de comissions; 
les més habituals són: comissió d’obertura, que es cobra sobre l’import del límit; comis-
sió sobre quantitats no disposades, que es cobra en cada període de liquidació (sovint, 
trimestres) sobre les quantitats no disposades dins el límit concedit; comissió sobre ex-
cessos, comissió que es cobra un sol cop en cada període de liquidació i s’aplica sobre 
la quantitat més alta excedida. És a dir: si dins un trimestre el compte és excedit en dos 
moments, el primer per 1.000 € i el segon per 2.500 €, la comissió d’excessos es cobra 
directament sobre aquesta segona quantitat. Finalment, també hi ha comissions de can-
cel·lació anticipada. 

La política de les entitats de crèdit respecte de la concessió de crèdits varia d’unes entitats 
a d’altres i segons l’època. De vegades, els bancs han considerat els crèdits poc rendibles, 
ja que el prestatari només paga interessos per la quantitat de què disposa, mentre que als 
préstecs els paga sobre el total del deute vigent a cada moment, de manera que algunes 
entitats han restringit aquesta figura.

B. Crèdits de signatura

Hi ha una sèrie de garanties que les entitats de crèdit donen als seus clients i que genèri-
cament es coneixen com a crèdits de signatura o avals. Les entitats financeres, en principi, 
no hi aporten diners, únicament garanteixen les obligacions dels seus clients i responen del 
seu compliment si aquests no ho fan. 

Els avals constitueixen operacions en què les entitats de crèdit no immobilitzen fons, sempre 
que els clients responguin de les seves obligacions, però sí que suporten els riscos que deriven 
de no complir-les. Per aquesta raó, els crèdits de signatura s’estudien com una operació de 
risc més, pel que fa a garanties, documentació i compensacions.

Els avals es poden pactar per un 
termini concret o de manera inde-
finida fins que es resolgui una 
situació determinada.

Els que tenen duració concreta 
generalment es concerten per 
respondre a obligacions contrac-
tuals com compres, subministra-
ments, obres, etc. Els indefinits 
solen fer-se a les administracions 
públiques per respondre a paga-
ments, normalment tributaris.

Important

La revisió del tipus d’interès varia-
ble a fi d’adaptar-lo al nivell del 
mercat es pot fer cada sis mesos 
o cada any, segons s’hagi pactat a 
l’escriptura del préstec hipotecari.

Sabies que…?
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La rendibilitat dels crèdits de signatura, per als bancs i les caixes, deriva de les comissions, 
generalment trimestrals, que cobren sobre la quantitat garantida. 

Aquests crèdits de signatura es materialitzen en documents, que l’entitat de crèdit lliura al 
seu client, i en els quals figuren els termes i els límits de la garantia que es presta.

Operacions de crèdit

El 18 de febrer el Banc Smiths concedeix un crèdit a un client per efectuar pagaments 
relacionats amb els subministraments del seu negoci. Les dades de l’operació són les 
següents: venciment, 18 de febrer de l’any següent; liquidacions, anuals; límit, 40.000 €. 
El crèdit es pacta amb les condicions següents: 

• Interès TAE fins al límit: 8 %. 

• TAE per a excessos i quantitats vençudes pendents de reemborsament: 28 %. 

• Comissió d’obertura: 1 %. 

• Comissió anual sobre saldo no disposat: 0,5 %. 

• Comissió de cancel·lació anticipada: 0,0 %. 

Si durant l’any no ha superat el límit i l’import utilitzat és de 30.000 €, què haurà 
d’abonar? 

Solució: 

Efectuem la liquidació anual, amb data 17 de febrer de l’any següent. 

Presentem un quadre resum de liquidació simplificat, encara que a la pràctica sigui més 
complex: 

A la primera fila hi hauria la data de l’operació (nosaltres només indiquem la data de 
valor per a l’abonament d’interessos) i a la segona hi figuraria la clau amb el concepte 
de l’operació (que ens donaria la mateixa entitat). 

Liquidació compte el 18/2/20XX; límit: 40.000 €

Pel crèdit utilitzat sense superar el límit: 30.000 · 0,08 = 2.400 € 

Per la comissió pel capital no disposat: 30.000 · 0,005 = 150 € 

A més, a l’inici del compte de crèdit s’haurà carregat la comissió d’obertura: 
30.000 · 0,01 = 300 € 

Total = 2.850 € de despeses ocasionades per compte de crèdit.

Cas pràctic 4

3.4. Descompte bancari

Descompte comercial

L’operació del descompte comercial consisteix a cedir la propietat dels documents esmen-
tats, representatius d’un dret de cobrament, a un banc (o caixa) perquè aquest n’anticipi l’im-
port, menys els interessos i les comissions, al client cedent i els faci efectius al venciment 
presentant-los a qui estigui obligat a pagar-los. 

Amb aquesta operació, l’entitat finança el client que li cedeix els efectes, li anticipa l’im-
port menys els interessos i les comissions, i recupera el crèdit que se li ha concedit co-
brant-los. 

En les operacions de descompte, 
les entitats de crèdit prenedores, 
a més d’anticipar fons, suporten 
el risc que els efectes adquirits no 
siguin pagats per les persones o 
entitats obligades al moment del 
venciment, i que, un cop s’hagin 
retornat als cedents (els clients 
que els van descomptar), aquests 
no tinguin saldo per reintegrar 
els diners que han rebut, més 
les despeses originades per la 
devolució.

Important
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Descompte de lletres

En la decisió de les entitats de crèdit per admetre lletres de canvi al descompte influeixen, 
igual que en altres operacions d’actiu, factors com la seguretat (risc assumible), el termini 
i les compensacions que els clients han cedit. Quant al termini i les compensacions, se 
segueixen els criteris generals de les operacions d’actiu, als quals ja hem fet referència. A 
continuació, tractarem els aspectes específics de risc per al descompte.

Efectes comercials

L’empresa A té uns efectes a càrrec dels seus clients (obligats 
al pagament) per valor de 100 unitats monetàries que vencen 
al cap de 90 dies. A necessita diners, perquè ha de fer uns 
pagaments al comptat. Per obtenir-los, decideix descomptar 
els anteriors efectes al Banc B que, després de l’operació, 
li abona un efectiu de 90 unitats monetàries: nominal (100) 
menys descompte (interessos fins al venciment, 10). 

Què passa un cop esgotat el termini de venciment dels efec-
tes anteriors?

Solució: 

El banc prenedor els presenta al cobrament als clients d’A, 
que els hi han d’abonar pel seu nominal (100). En aquesta 
operació, el banc ha avançat els diners dels efectes comerci-
als d’A, ha fet la gestió de cobrament i ha assumit el risc que 
fossin impagats al venciment i, a canvi, percep interessos i 
comissions per 10 unitats monetàries.

Cas pràctic 5

100 €

Obligats al pagament

(2n) Efectiu
Nominal-descompte

100 – 10 = 90 €

(3r) Al venciment
es cobra el nominal

100 €

A-Client (cedent) B-Banc (prenedor)

(1r) Nominal efecte
100 €

(4t) Pagament nominal
100 €

100 €

Descompte d’altres documents

A més de la lletra de canvi, en la pràctica mercantil hi ha altres documents que emparen 
operacions amb pagament ajornat i que també solen ser cedits als bancs i a les caixes per 
al descompte. Són, per exemple, els rebuts i les certificacions d’obra:

Rebuts: les empreses que actuen en sectors de gran consum solen fer vendes ajornades 
als seus clients, que de vegades cobren mitjançant rebuts. Aquests són més còmodes des 
del punt de vista operatiu que no les lletres de canvi, ja que s’emeten de manera mecanitzada. 
Aquests rebuts sovint serveixen per cobrar al comptat. Actualment, la mateixa entitat de 
crèdit fa els rebuts a partir de les dades que li dóna la companyia emissora. 

Certificacions d’obra: certes obres de gran magnitud, sobretot públiques, són rebudes en 
fases, per l’organisme que les ha encarregades. 

Quan l’organisme o l’entitat està conforme amb l’execució d’un tram de l’obra contractada, la 
rep i emet una certificació; així, autoritza que es pagui a l’empresa que la fa.

Com que la liquidació d’aquestes certificacions es retarda, les empreses que cobren mitjan-
çant aquest procediment solen cedir-les al descompte i per això les endossen a favor de 
l’entitat de crèdit.

Endós: cessió de la propietat 
d’un document de crèdit a favor 
d’algú, cosa que es fa constar 
al dors. 

Endós sense responsabilitat: 
endós on s’inscriu una fórmula 
per la qual l’endossant és exempt 
de respondre a l’acció de retorn.

Vocabulari
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4. Mitjans de pagament
En aquest apartat de la unitat treballaremels instruments de pagament que els clients utilit-
zen més per dur a terme les operacions comercials i econòmiques. D’entrada, cal distingir 
entre mitjans interiors de pagament i mitjans exteriors de pagament.

4.1. Mitjans interiors de pagament

Entenem per mitjans interiors de pagament els que fan servir els diferents agents econòmics 
per a l’activitat econòmica dins el seu país propi.

A. Xec

Una de les modalitats de disposició de fons del compte corrent és el xec, un mitjà de pagament 
molt útil, ja que només lliurant-lo se cedeix a una altra persona la quantitat de diners que hi 
consta (Fig. 3.5). D’altra banda, qui rep el document pot cobrar-lo al banc lliurat (entitat que 
figura impresa al xec) o pot ingressar-lo en una altra entitat perquè l’hi abonin en compte.

Hi ha certes modalitats i especialitats del xec, que no suposen una modificació radical 
d’aquest títol valor, sinó que l’adapten a determinades exigències de seguretat o a circums-
tàncies en les quals es necessita disposar de fons més fàcilment. Destaquem les següents:

Xecs bancaris 

És també un mitjà de pagament de total eficàcia pel que fa a la seguretat de ser cobrat pel 
tenidor legítim. A diferència del xec de compte corrent, al xec bancari, el lliurador sempre és 
una entitat bancària, que emet el xec amb la signatura dels seus apoderats, per la qual cosa 
l’obligació de pagament recau en la mateixa entitat bancària. 

El xec bancari comporta una comissió, que es deu al client juntament amb el nominal del xec 
i es carrega al compte amb la mateixa data del valor d’emissió. 

A la pràctica s’utilitza per pagar transaccions d’especial transcendència o import elevat, com 
les transaccions immobiliàries, a causa de la seguretat que comporten a l’hora de cobrar-los, 
ja que l’entitat bancària és qui emet el xec. 

Xecs gasolina

La finalitat d’aquests xecs és exclusivament servir com a mitjà de pagament del carburant a 
les estacions de servei. Estan pràcticament en desús, excepte per a certes empreses a les 
quals es permet portar un control de la despesa que fan els seus empleats en carburant, 
alhora que evita la manipulació o mal ús de l’efectiu.

Fig. 3.5. Model de xec bancari.

Xec: des del punt de vista jurí-
dic, és un títol valor, això és, un 
document que incorpora un dret 
(en aquest cas, de cobrament), 
de manera que poder exercir-lo 
suposa posseir aquest títol.

Vocabulari

9. A què ens referim quan par-
lem de descomptar? 

10. Per què un préstec és un 
actiu per a una entitat 
financera?

11. Com controlen el risc els 
bancs i les altres entitats 
financeres?

Activitats

El número de compte bancari 
internacional (IBAN) és un número 
d’identificació que permet vali-
dar internacionalment un compte 
bancari que tingui un client en 
una entitat financera.

Sabies que…?
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B. Pagaré

Els pagarés estan normalitzats i els poden emetre tant entitats de crèdit com empreses. 
Tenen un format similar al del xec (Fig. 3.5).

El pagaré serveix, amb càrrec a un compte corrent, de document de pagament que es 
lliura a un tenidor, que no el pot fer efectiu fins a la data que hi costi. 

Model de pagaré

1. Espai per  
 indicar el títol  
 del compte,  
 en cas que  
 l’entitat vulgui.

 del pagaré.  i dígit de control.

4. Zona per a impressió
 magnètica.

5. Espai destinat a la signatura
 de l’emissor.

2. Dígit de control d’identificació  3. Codi d’identificació  

Fig. 3.6. Pagaré de compte bancari.

Els pagarés es lliuren a terminis breus, normalment de quinze a trenta dies, i poden ser des-
comptats pels qui els reben. Com que són documents que representen títols valors, des del 
punt de vista del descompte, s’assemblen a les lletres de canvi. 

A més dels pagarés de compte corrent, les empreses solen fer pagarés de pròpia emissió, 
en els quals hi ha el nom i el logotip de la companyia emissora. Per mitjà d’aquests la com-
panyia es compromet a satisfer una quantitat determinada al venciment que s’hi indica. 

Els pagarés de pròpia emissió són igualment títols valors i qui els crea es compromet a pa-
gar-los. Solen utilitzar-los les grans empreses, que els emeten en massa amb venciments 
generalment llargs, sovint 120 dies. A causa d’aquests terminis de venciment, les persones 
i entitats que els reben acostumen a descomptar-los, i els endossen a l’entitat bancària, que 
els anticipa els fons.

C. Lletra de canvi

La lletra de canvi és un document descomptable i, igual que passa amb el xec, té caràcter de 
títol valor, la qual cosa hi atorga una protecció jurídica especial per al cobrament. 

Tot i la força jurídica i la importància que ha tingut en el passat, actualment s’utilitza menys, 
a favor d’altres documents com el pagaré. 

La lletra de canvi és un títol valor mitjançant el qual una persona, anomenada lliurador, 
ordena a una altra, anomenada lliurat, que pagui certa quantitat de diners, al venciment 
del títol, a una tercera persona, anomenada prenedor o tenidor.

Les entitats de crèdit que des-
compten pagarés emesos per 
empreses tenen molt en compte 
la solvència de l’empresa emisso-
ra (signant), per reduir el risc d’im-
pagament. També es tenen molt 
presents la solvència i les garan-
ties del client que els cedeix, ja 
que queda obligat a retornar els 
diners que ha rebut si la com-
panyia emissora del pagaré no 
l’atén quan venç.

Important
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D. Girs

Per efectuar el gir, el client ha de signar una ordre de pagament i proveir de fons suficient 
l’entitat de crèdit perquè aquesta faci l’operació. Aquesta operació es pot tramitar amb càrrec 
a un compte vist del mandant (en el cas que sigui client) o amb el lliurament d’efectiu a la 
mateixa caixa de l’entitat, ja que no s’exigeix que el mandant sigui client. 

Al gir, el beneficiari s’ha d’identificar, ja que es tracta d’un manament de pagament nomina-
tiu, presentant el seu DNI en el cas de les persones físiques, o les escriptures de constitució 
i apoderament, en el cas de les persones jurídiques.

És una forma de pagament molt poc utilitzada, a causa principalment de l’elevada bancarització, 
que fa que la transferència sigui el mecanisme més habitual. Això, i la necessitat d’identificació 
del beneficiari, fa que sigui menys operativa.

E. Transferències i traspassos

Les transferències i els traspassos són els mitjans de pagament més utilitzats. Suposen la 
mobilització de diners d’un compte a un altre, és a dir, que es produeix un desplaçament de 
fons entre dos comptes a la vista, oberts en una o diverses entitats, a partir d’una ordre que 
ha estat cursada pel titular. 

Com a requisit indispensable per efectuar l’ordre s’exigeix que el client tingui saldo al seu 
favor en un compte corrent o d’estalvi. També es poden fer transferències amb càrrec a un 
compte de crèdit, sempre que el client disposi de límit de crèdit a favor seu. 

En aquest mitjà de pagament intervenen sempre dues figures:

• L’ordenant, que és el titular del compte a la vista que ordena al seu banc que transfereixi 
fons, que li són deguts a aquest compte. 

• El beneficiari, que és la persona receptora dels fons; com a requisit indispensable ha de 
disposar també d’un compte obert a la vista en un banc o caixa. 

Les transferències poden ser internes o externes, en funció que hi intervinguin una o més 
entitats.

El gir és una ordre de pagament que fa una persona (mandant), mitjançant la qual ordena a 
una entitat de crèdit que lliuri a un tercer (beneficiari) una quantitat de diners en efectiu. 
Es tracta d’una ordre de pagament nominativa i incondicional, que consisteix a lliurar 
diners a través del banc pagador al beneficiari amb prèvia identificació.

Realització de la transferència

La Soledad Domingo ha començat els seus estudis universitaris de Farmàcia a Barcelona. 
Els pares viuen a Osca i volen enviar-li 400 € cada mes perquè afronti les despeses. Van 
a l’oficina bancària per preguntar com poden fer aquesta operació. 

Solució: 

El director de l’oficina els indica que els convindria ordenar una transferència periòdica 
de fons el primer dia de cada mes, amb càrrec al seu compte i amb la seva filla com a 
beneficiària. Comenta als clients que suggereixin a la filla d’obrir un compte a Barcelona 
en un banc proper i que li facilitin l’IBAN (número de compte bancari internacional) per 
enviar-li els fons correctament cada mes.

Cas pràctic 6

Un client pot formular la sol·li-
citud de transferència de mane-
res diverses, com ara una carta 
adreçada a la seva oficina o amb 
models específics. Tanmateix, 
les dades que han de constar 
a la sol·licitud són: la data de 
sol·licitud, la identificació de l’or-
denant, és a dir, el nom o la raó 
social, el NIF, l’adreça, la condició 
de resident o no, i el número de 
compte; les dades del beneficiari, 
el seu nom, la raó social i la con-
dició de resident o no, així com 
el número de compte; finalment, el 
concepte i les observacions, si 
l’ordenant vol.

Important
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F. Confirmació de pagaments o confirming

En els darrers anys aquesta modalitat de gestió de pagament a proveïdors ha adquirit una 
importància creixent, i de vegades ha substituït el gir tradicional d’efectes. 

El funcionament d’aquesta modalitat segueix les pautes següents: 

• Hi ha d’haver una relació comercial entre el client i el proveïdor, que se sosté en una 
comanda i una factura posterior. Un cop conformes, l’empresa client comunica a l’entitat 
bancària la relació d’ordres de pagament, generalment irrevocables a favor dels proveïdors.

• El banc notifica als proveïdors, a través d’un escrit, que, seguint instruccions del seu 
client, ha rebut una ordre de pagament a favor seu per a una data determinada. L’ordre 
es materialitzarà quan venci enviant un xec, pagaré o transferència, sempre que el client 
tingui fons disponibles a favor seu. 

• El banc ofereix al proveïdor d’anticipar el cobrament de la factura esmentada immediata-
ment i «sense recurs» (a banda que el seu client disposi o no de fons al venciment o a banda 
d’una altra circumstància), a canvi d’un interès concret i cedint al banc el crèdit esmentat.

Avantatges 

Per al proveïdor Per al banc Per al client

•  Reducció del risc d’impagament 
perquè el banc ha avançat el 
crèdit al proveïdor.

•  Eliminació dels costos tradicionals 
del gir d’efectes, timbres de 
lletres, comissions, etc. 

•  Sanejament del balanç en 
descomptar del saldo de clients la 
factura anticipada amb la reduc-
ció del passiu exigible.

•  Fidelització del seu client, 
ja que es tracta d’un servei 
global que hi atorga un valor 
afegit important. 

•  Possible increment de la 
base de clients en comunicar 
als proveïdors les ordres de 
pagament que rep amb 
possibilitat de finançament.

•  Reducció de tasques 
administratives i financeres 
en desplaçar-les en bona 
mesura al banc que les fa 
en nom seu.

•  Millora de la imatge de 
solvència i prestigi davant 
els proveïdors en tenir els 
pagaments assegurats per 
una entitat bancària.

Taula 3.1. Avantatges del sistema de confirmació de pagaments.

És un servei a partir del qual el banc fa la gestió de pagament als proveïdors d’alguns 
clients (generalment mitjanes i grans empreses). Així doncs, s’ocupa de la seva gestió 
financera i administrativa i comporta importants avantatges operatius (Taula 3.1). 

Confirmació de pagaments i cobrament d’una ordre

A l’empresa Whynot SL, el seu principal client hi ha deixat d’enviar lletres acceptades i els 
ha informat que a partir d’ara el pagament el farà el seu banc habitual mitjançant la 
confirmació de pagaments. L’empresa rep una comunicació d’un banc en què se’ls informa 
que tenen una ordre de pagament del client a favor seu i els convida a cobrar-ho per 
mitjà d’un finançament o a rebre un xec a 90 dies.

L’empresa ha de pagar les seves nòmines el dia 30 i comptava amb la lletra per portar-la 
al seu banc i descomptar-la. 

Quines solucions té per finançar el pagament del client?

Solució:

L’empresa pot recórrer a l’entitat que els ha comunicat el pagament i acceptar el finan-
çament que els ha proposat anticipant de manera immediata i «sense recurs» (a banda 
que el client tingui fons al venciment o no) el cobrament del pagament del seu client. 
Així soluciona el problema de pagar les nòmines de manera àgil i eficaç

Cas pràctic 7

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



3Entitats financeres. El sistema bancari

71

G. Efectes en gestió de cobrament

Es tracta d’una operació bancària típica, a través de la qual una entitat de crèdit gestiona el 
cobrament dels efectes que un client li presenta. Ens referim a efectes en sentit ampli, com 
ara documents basats en una transacció comercial (lletres, pagarés, rebuts, xecs, etc.), encara 
que també poden ser altres títols, com una butlleta premiada de loteria o de travessa, o un 
cupó de l’ONCE, que es lliuren al banc per gestionar l’import premiat.

El banc hi intervé com un simple comissionista, aplicant al client unes tarifes pel cobrament 
del document, encara que, en realitat, el negoci per a l’entitat resideix de manera induïda 
en els saldos en compte corrent que s’originen com a conseqüència de l’abonament dels 
efectes, un cop carregats als comptes dels lliurats, i amb la cancel·lació consegüent del 
deute comercial. 

Quan el lliurador cedeix els efectes a l’entitat de crèdit perquè els cobri, pot ser que aquests 
els tingui domiciliats o no.

Com és fàcil de suposar, la gestió de cobrament és més simple quan l’efecte està domiciliat 
des d’un principi; no obstant això, hi ha moltes empreses que no els domicilien fins a dates 
molt properes al venciment, atesa la dificultat que hi ha de vegades a l’hora de planificar la 
tresoreria amb temps suficient.

Així mateix, s’observa que es produeixen uns sistemes de compensació (ens referim, grosso 
modo, a operacions entre bancs fetes per compte dels seus clients) entre les entitats que 
intervenen en el procés de gestió de cobrament dels efectes.

H. Targetes bancàries

Les targetes bancàries es poden dividir en dos grans grups: targetes de crèdit i de dèbit (Taula 
3.2 i Fig. 3.7), que constitueixen actualment un dels mitjans de pagament més implantats 
per fer les transaccions financeres.

Alhora, l’ús progressivament generalitzat que se’n fa als caixers automàtics a fi d’efectuar 
bona part de les transaccions habituals (retirada d’efectiu, consultes de saldos, moviments, 
etc.) ha suposat una gran reducció de les tasques administratives i de caixa als taulells de 
les oficines bancàries.

Targetes de crèdit Targetes de dèbit

•  La targeta de crèdit té un cost per al titular, 
que és una quota anual pel servei, i sol ser 
habitual oferir-la de franc el primer any 
que s’utilitza.

•  Sempre s’emet a nom d’una persona física 
(també pot ser jurídica), per tal de reforçar-ne 
el caràcter «personal i intransferible».

•  La concessió de targetes representa un índex 
de confiança de l’entitat bancària envers 
el seu client, en funció del qual s’atorguen els 
diferents límits de crèdit (targetes or de més 
límit, per exemple); de tota manera, l’ús abusiu 
(superior a la capacitat de pagament del client) 
o indegut pot ocasionar un greu perjudici per a 
l’entitat.

•  Hi ha diverses modalitats de pagament 
mitjançant targeta, segons es degui el total de 
què es disposa a mes vençut o es pagui 
gradualment en diversos mesos. En aquest dar-
rer cas el càrrec al compte de la targeta 
és parcial i comporta cobrar interessos.

•  Es tracta d’un sistema d’utilització o de 
disposició dels comptes a la vista, i està 
relacionat amb el contracte principal del qual 
es desprèn (compte corrent i/o d’estalvi) 
normalment amb un cost.

•  S’anomenen targetes de dèbit per 
diferenciar-les de les de crèdit, perquè a les 
primeres les disposicions que fa el client 
es deuen immediatament al compte, i per 
efectuar la transacció requerida cal que hi hagi 
saldo suficient al compte. A les de crèdit, en 
canvi, l’import disposat pel client es deu 
en un compte de crèdit de targeta que el banc 
ha obert i que té un límit de crèdit disponible.

•  Les targetes de dèbit tenen, per tant, gran 
relació amb les transferències, ja que suposen 
una mobilització de fons gairebé automàtica.

Taula 3.2. Característiques principals de les targetes de crèdit i de dèbit.

La principal virtut del caixer és la 
possibilitat d’obtenir efectiu, ja que 
té dispensadors de bitllets.

També és útil perquè permet dur a 
terme consultes de saldos i de 
darrers moviments de compte, fer 
traspassos entre comptes, ingres-
sar bitllets, pagar impostos, multes 
o alguns rebuts, obtenir entrades 
de certs espectacles, etc.

Recorda

Fig. 3.7. Actualment disposem d’una 
àmplia varietat de modalitats de 
pagament amb targeta.
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4.2. Mitjans exteriors de pagament

En el terme divises s’inclouen tots els efectes comercials que s’emeten en moneda estran-
gera (xecs, lletres, pagarés, etc.), i també les transferències o els ingressos procedents de 
l’exterior, expressats en moneda estrangera. Els bitllets estrangers són la representació en 
paper moneda d’una divisa. La compravenda de divises obeeix al comerç internacional, a 
moviments de capitals entre diferents països i a transaccions especulatives per tal d’obtenir 
beneficis gràcies a les variacions de les cotitzacions.

Al mercat de divises s’intercanvia la moneda nacional amb la d’altres països a un canvi 
flotant determinat, que es fixa en funció de l’oferta i la demanda en un mercat liberalitzat, 
en què els bancs centrals protegeixen les divises en allò que s’anomena flotació bruta. Si 
el mercat està intervingut i hi ha un control oficial, el canvi el fixa l’autoritat monetària 
basant-se en criteris principalment polítics.

El canvi de divises i bitllets és un servei que donen les entitats de crèdit al públic. Aquestes 
operacions es fan tant per caixa (en efectiu) com a través d’un compte obert a l’entitat pel 
client (per mitjà d’abonament o dèbit al compte). El benefici per a les entitats de crèdit s’obté 
de la diferència entre el preu al qual els bancs o caixes compren i venen les divises, així com 
d’altres comissions que cobren en concepte de despeses, i que constitueixen un percentatge 
sobre la transacció, generalment una quantitat mínima en euros.

Respecte dels tipus de canvi, el Banc d’Espanya publica diàriament uns «canvis ofi-
cials», que no són obligatoris per a les entitats de crèdit; així i tot, aquestes han de 
publicar els tipus de canvi màxim i mínim per a les operacions que no excedeixin d’un 
import específic.

Els contractes internacionals en divises, que signifiquen ajornar el pagament o cobrament, 
poden ser un risc de canvi, atesa la fluctuació de les divises a causa de la cotització diària. 
Aquest fet fa que al moment de reemborsar-les o de pagar-les hi pugui haver diferències 
positives o negatives. Per evitar aquesta situació hi ha les assegurances de canvi, que 
garanteixen un canvi fix per a una data concreta.

Encara que els cobraments i els pagaments a l’exterior estan pràcticament liberalitzats 
en una economia oberta i interdependent com la nostra, que pertany als països que formen 
la Unió Europea, alguns d’aquests països estan sotmesos a necessitat de declaració per 
tal de facilitar, eventualment, la inspecció fiscal i evitar així el frau fiscal o el blanqueig de 
capitals. Generalment, els cobraments i els pagaments a l’exterior han de seguir aquests 
requisits:

• Intervenció d’una entitat registrada (entitat de dipòsit autoritzada pel Banc d’Espanya a fi de 
participar directament al mercat de divises), que canalitzi els cobraments, els pagaments 
i les transferències a l’exterior. 

• Necessitat que la persona resident declari que efectua el cobrament, el pagament o la 
transferència a l’exterior, al marge de la moneda en què estigui xifrada l’operació, sempre 
que l’import corresponent sigui igual o superior a una quantitat específica. 

• Les entitats registrades han de comunicar aquestes operacions i d’altres de requerides al 
Banc d’Espanya. Aquests requisits tenen per objecte conèixer els moviments de la nostra 
balança de pagaments i obtenir les dades necessàries per elaborar estadístiques. La 
declaració que s’efectuï a l’entitat registrada ha de contenir la informació següent:

 – Nom o raó social, adreça i NIF del resident. 

 – Nom o raó social i adreça del no resident beneficiari del pagament. 

 – Import, moneda, país de destinació i contravalor en euros. 

 – Concepte de l’operació per la qual es procedeix al pagament, al cobrament o a la trans-
ferència. 

• D’altra banda, és obligatori declarar la importació i/o exportació de bitllets i xecs bancaris 
al portador d’import superior (en l’actualitat) a 6.010,12 € per persona i viatge. Aquesta 
declaració es pot efectuar davant la duana o en una entitat registrada.

Canvi flotant: en el context dels 
mercats de divises, tipus de canvi 
entre monedes determinat única-
ment per l’oferta i la demanda.

Vocabulari

El Servei Executiu de la Comissió 
de Prevenció del Blanqueig de 
Capitals i Infraccions Monetàries 
(SEPBLAC) és la unitat d’intel-
ligència financera espanyola. 
És un dels òrgans de suport de 
la Comissió de Prevenció del 
Blanqueig de Capitals i actua per 
prevenir i impedir l’ús del sistema 
financer per blanquejar capitals, 
així com per investigar i evitar 
infraccions en els moviments de 
capitals i transaccions econòmi-
ques amb l’exterior.

Sabies que…?
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Hi ha diverses modalitats de pagament (ordres de pagament, crèdits documentaris, etc.) que 
són utilitzades en el comerç internacional entre importadors i exportadors de béns i serveis. 
El grau de confiança entre importador i exportador ajuda, com és lògic, a fixar el mitjà de 
pagament més adequat. Altres circumstàncies, com ara el tipus de país de què es tracti 
(tradició d’estabilitat econòmica, nivell de bancarització o experiència comercial), les carac-
terístiques de la mercaderia objecte de la transacció, etc., són factors importants a l’hora 
d’escollir la modalitat.

Els documents són bàsics a les transaccions internacionals. S’acostuma a diferenciar entre 
documents comercials i documents financers:

• Els documents comercials són els que identifiquen la mercaderia i serveixen per trans-
metre la propietat d’aquesta entre comprador i venedor. Destaquen en aquest apartat 
els documents de transport, que certifiquen que la mercaderia ha sortit amb destinació 
a l’importador, que la podrà retirar a les duanes; els documents d’assegurança i altres 
documents alternatius, com certificats de qualitat, de pes, sanitaris, etc.

• Els documents financers es refereixen directament a la formalització del mitjà de pagament, 
per garantir que es reemborsi l’operació; destaquen la lletra de canvi, els pagarés, els 
xecs, etc.

Les entitats de crèdit tenen un paper important, tant pel que fa a l’assessorament i la infor-
mació que donen als clients (mitjans de pagament, possibles riscos, serveis d’informes, etc.) 
com per la funció d’intermediaris compromesos a les operacions de cobrament i pagament 
documentàries (aquelles en què el banc examina els documents comercials i financers que 
li són presentats, en verifica l’autenticitat, comprova que compleixen certes clàusules, etc.).

Un dels problemes més importants per a l’economia d’un país en relació amb les operacions 
internacionals és la sortida i el blanqueig de capitals. Per aquesta raó, des de l’any 1993 
s’ha anat configurant un ordenament jurídic a Espanya que pretén perseguir el blanqueig de 
capitals. La Llei 10/2010 de Prevenció de Bblanqueig de Capitals és la darrera publicació 
que se n’ha fet.

Els bitllets estan sotmesos a una 
cotització més baixa que no pas 
les divises de la mateixa moneda 
al moment que el client les ven a 
les entitats de crèdit. Així mateix, 
la del bitllet és més alta que la 
divisa al moment que el client 
l’adquireix. 

Això és així perquè mantenir bit-
llets estrangers a les caixes de les 
entitats de crèdit esperant deman-
des dels clients és més costós 
que no pas el canvi en divises, que 
no requereix immobilitzar sumes 
de diners en moneda estrangera.

Sabies que…?

12. Seguint el model de xec vist anteriorment, redacta’n un inventant-ne les quantitats 
i la resta dels apartats.

13. Fes el mateix que es demana a l’activitat anterior, però per a un pagaré.

14. A qui recorreries si t’haguessin carregat dues vegades un mateix pagament fet amb 
la teva targeta de dèbit?

Activitats

Cobrament garantit d’una exportació

Òptiques Creus, SA, domiciliada a Barcelona, ha d’efectuar una exportació de lents òp-
tiques a Cali (Colòmbia). Com que es tracta d’una exportació de molts diners, Òptiques 
Creus, SA vol tenir les màximes garanties de cobrament.

Quin mitjà de cobrament internacional utilitzarà?

Solució:

El crèdit documentari és la forma de cobrament més segura en el comerç exterior, en 
què Òptiques Creus té pràcticament assegurat el cobrament. En el crèdit documentari, 
l’importador dóna ordre al seu banc per pagar l’operació al moment en què el banc de 
l’exportador li presenti la documentació acreditativa de la tramesa de les mercaderies, 
de manera que el banc garanteix aquest pagament.

Cas pràctic 8
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5. Altres serveis bancaris

Serveis d’intermediació en valors mobiliaris

Un dels papers que fan les entitats de crèdit és el d’intermediaris en la col·locació de valors 
de renda fixa i variable als mercats financers. Connecten els emissors, tant públics com 
privats, amb la seva base de clients, amb la qual cosa obtenen una comissió per fer aquesta 
intermediació. Quant als fons d’inversió, el seu paper consisteix a comercialitzar entre els 
clients les diverses carteres de fons que acostumen a gestionar entitats filials. A més, les 
entitats de crèdit actuen com a dipositàries dels valors que formen el patrimoni del fons. 
Aquestes operacions incrementen el marge no financer de les entitats de crèdit a través dels 
ingressos que obtenen per les comissions que cobren als clients.

De vegades, les entitats de crèdit van als mercats financers al mateix moment de la primera 
emissió de valors de renda fixa per tal de subscriure-s’hi. En aquests casos actuen al mercat 
primari com a grans inversors, per després recol·locar-los als seus clients (generalment a un 
tipus d’interès més baix). Així actuen com a majoristes, col·locant les existències als clients 
detallistes. Alhora, i en els valors de renda variable (accions principalment), efectuen les 
ordres de compravenda de títols dels seus clients, per la qual cosa perceben unes tarifes.

Serveis de custòdia de valors mobiliaris

El Consell Superior Bancari defineixl’entitat dipositària com la que manté els comptes dels 
titulars de valors representats per anotacions, d’acord amb la seva condició de membres 
adherits al Servei de Compensació i Liquidació de Valors, encarregats de portar el registre 
de detall. Si els valors estan materialitzats en títols, és l’entitat dipositària la que els manté 
en custòdia per dipòsit dels titulars.

Actualment, a través de la formalització del contracte de dipòsit o administració de valors, s’en-
via al client un «extracte de valors», que incorpora la valoració dels títols, tant a valors efectius 
com nominals. D’altra banda, l’entitat dipositària envia al client els «moviments del seu compte 
de valors», per tal de rebre informació sobre les compres i les vendes d’accions i d’obligacions 
fetes en el període. També envien als dipositaris la informació necessària per poder exercir els 
seus drets i conèixer amb detall les ofertes de subscripció, el cobrament de dividends, etc.

Serveis permanents de caixa

Dins la línia bàsica de serveis que ofereixen les entitats de crèdit hi ha els serveis de caixa 
sense subjecció als horaris d’oficines ni als punts de localització d’aquestes. Ens referirem 
aquí als que es presten a través dels caixers automàtics i a la bústia permanent d’ingressos. 
Aquesta darrera, orientada al comerç, funciona de la manera següent: després de la signatura 
del contracte, el banc lliura a l’usuari dues carteres amb les claus respectives, així com una 
altra de corresponent a la caixa de seguretat que és a l’oficina. El client lliura la recaptació, 
juntament amb un abonaré o ingrés amb la seva signatura, on es detalla l’import total del que 
s’ha lliurat a qualsevol hora del dia o de la nit. L’entitat compta l’import i procedeix a abonar-lo.

Reconeixement de signatures

És habitual que en certes transaccions s’exigeixi el reconeixement de signatura dels clients 
a les entitats de crèdit; en aquest cas actuen com a fedataris. Aquesta pràctica és freqüent 
en la transmissió de vehicles, en què s’estampa el segell de l’entitat al document.

Lloguer de caixes de seguretat

Algunes oficines de certa dimensió inclouen entre els seus serveis el contracte de lloguer de 
caixes de seguretat a disposició dels clients, perquè hi dipositin els béns que considerin opor-
tuns, sense que l’entitat conegui el que contenen. Aquestes caixes de seguretat, que solen 
estar situades a les cambres cuirassades del banc, permeten al client estalviar en seguretat. 
I el servei sol incloure una assegurança.

Els caixers automàtics a Espanya 
estan distribuïts en tres grans 
xarxes a les quals estan associa-
des les diferents entitats finance-
res (Servired, Telebanco 4B i Euro 
6000). Això es deu al fet que la 
tecnologia que incorporen seria 
summament costosa i poc opera-
tiva si cada entitat dissenyés un 
sistema específic de caixers. Als 
caixers s’accedeix introduint la 
targeta i la digitació en pantalla 
del número d’identificació per-
sonal de l’usuari. El caixer està 
preparat per «llegir» la targeta i 
considerar que la situació és cor-
recta, o per retenir-la en circums-
tàncies determinades.

Sabies que…?

15. Informa’t sobre les des-
peses que suposarien per 
a la teva empresa gaudir 
dels serveis de caixa de 
seguretat i bústia perma-
nent que s’han descrit.

16. Al principi els caixers dona-
ven molta llibertat als 
clients a l’hora d’operar amb 
els seus comptes. Però, 
actualment, quins avantat-
ges ofereixen les entitats en 
operar per Internet?

Activitats
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Síntesi

Cooperatives 
de crèdit

Caixes 
d’estalvis

Passius 
bancaris

Mitjans de 
pagament

Comptes Exteriors

Mercat 
de divises

Xec 
Pagaré 

Gir 
Targeta

Transferència

Dipòsits Interiors

Serveis 
bancaris

Actius bancaris
«risc»

Serv. de caixa 
permanent

Préstecs
Intermediació 

valors
Crèdits Altres

Descompte bancari 
i altres operacions

Obtenen recursos

Presten

Ofereixen

Destinen recursos

Sistema bancari espanyol

Bancs
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Test de repàs

1. El sistema bancari espanyol està format bàsicament 
per:

a) El Banc d’Espanya i els bancs privats.

b) Les entitats de crèdit i el Banc d’Espanya.

c) L’ICO, el Banc d’Espanya i les caixes d’estalvis.

d) Els bancs privats, les caixes d’estalvis i les cooperatives 
de crèdit.

2. Les entitats que concedeixen preferentment crèdit als 
seus socis són:

a) Els bancs.

b) Les caixes d’estalvis.

c) Les cooperatives de crèdit.

d) Qualsevol de les entitats anteriors.

3. El nucli de l’activitat bancària se situa en:

a) Operacions actives.

b) Operacions passives.

c) Serveis d’intermediació.

d) Totes les opcions anteriors són correctes.

4. L’origen dels fons bancaris el formen, entre d’altres:

a) Els comptes, els girs i les transferències que fan els 
bancs.

b) Els comptes, els dipòsits i altres operacions financeres 
que signifiquin que la banca rep fons.

c) Els dipòsits, els mitjans de pagament i altres instru-
ments financers que generin beneficis.

d) El descompte de lletres, els efectes comercials i les 
operacions de deute públic.

5. El risc que suporten els bancs consisteix bàsicament en: 

a) La possibilitat que les inversions no es facin. 

b) La possibilitat que els mercats reaccionin de manera 
diferent de l’esperada.

c) La possibilitat de quedar-se sense moneda nacional.

d) La possibilitat de no recuperar els fons que s’han pres-
tat als clients.

6. Els préstecs i els crèdits que concedeixen els bancs for-
men part de:

a) L’actiu de les empreses i dels particulars que els reben.

b) L’actiu dels bancs.

c) El passiu dels bancs.

d) L’actiu i el passiu dels bancs.

7. Entre les diferències principals entre un préstec i un crèdit 
hi ha:

a) Cap, són la mateixa operació, però canvia l’entitat que 
la du a terme.

b) El risc és més alt als crèdits.

c) El préstec és més flexible que no el crèdit.

d) El crèdit s’adapta més als clients amb necessitats fluc-
tuants, que només paguen interessos per la quantitat 
utilitzada a cada moment.

8. Els principals mitjans interiors de pagament són:

a) Les divises i els bitllets.

b) Pagarés, xecs, girs, transferències i targetes.

c) Pagarés, xecs, accions, transferències i targetes.

d) Únicament les transferències i les targetes.

9. En relació amb el gir podem dir:

a) Sempre té caràcter de títol valor.

b) Hi intervenen el lliurador i el lliurat.

c) Es tracta d’una ordre de pagament nominativa i incon-
dicional.

d) Cap de les opcions anteriors.

10. El servei d’intermediació de valors que faciliten els 
bancs:

a) Consisteix a exercir d’intermediaris en la col·locació de 
valors als mercats.

b) Amb prou feines és important per als seus comptes.

c) Suposa una font més d’ingressos.

d) És un mecanisme per fixar comissions.

11. En la gestió de cobrament d’efectes que fan els bancs:

a) El banc actua com un client més.

b) No acostumen a cobrar una quantitat concreta.

c) No assumeixen cap risc.

d) El banc fa de simple comissionista.

12. Dels serveis següents, quins no ofereix un banc?

a) Serveis de custòdia de valors i serveis permanents de 
caixa.

b) Reconeixement de signatures.

c) Aval dels seus clients a l’hora de demanar un crèdit 
hipotecari. 

d) Lloguer de caixes de seguretat.

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



3Entitats financeres. El sistema bancari

77

Comprova el teu aprenentatge

Identificar els integrants del sistema bancari.

1. Al pla general de comptabilitat, el compte de Bancs pertany 
a l’actiu i recull els dipòsits dels clients en entitats bancàries. 
Per què es diu que la captació d’estalvi pels bancs a través 
de comptes és una operació de passiu?

2. Quins són els òrgans d’administració de les cooperatives 
de crèdit?

3. Esbrina què podria passar si una empresa emetés un xec 
sense fons.

4. Quines són les diferències més clares entre les diverses 
entitats que formen el sistema bancari espanyol? Elabo-
ra’n un quadre comparatiu.

5. Creus que els bancs tenen un prototip de client molt dife-
rent del de les cooperatives de crèdit? Justifica la res-
posta. 

6. Les caixes d’estalvis poden actuar fora de la comunitat 
autònoma on se situen?

7. Què caracteritza una cooperativa de crèdit pel que fa a la 
destinació dels seus fons?

8. Dins el sistema bancari:

a) Quin paper tenen el màrqueting i la publicitat?

b) Què farà més mal als bancs, una mala notícia a la tele-
visió o una mala publicitat «boca-orella»? Raona la res-
posta.

9. Quan ens referim al nucli central de l’activitat bancària, 
què són les operacions actives? I les passives?

10. Com van sorgir els serveis de mediació que ofereixen les 
entitats de crèdit? 

11. Cerca a Internet les notícies publicades «tal dia com avui» 
a Espanya sobre el sistema bancari en els darrers quatre 
anys.

a) Tenen alguna cosa en comú? 

b) Com era la situació de les principals entitats bancàries 
en els diferents anys? 

c) Què ha canviat amb relació a l’actualitat? 

d) Es nota la incidència de la crisi financera? 

12. Quines són les dues finalitats principals de les fundacions 
bancàries? Quina és la relació entre les fundacions bancàries 
i les caixes d’estalvis? 

Distingir les operacions de passiu que serveixen per obtenir 
els recursos i les d’actiu, que en suposen l’aplicació.

13. Quins productes formen part del passiu dels bancs i d’altres 
entitats? 

 Com podem dividir l’estructura financera de les entitats 
bancàries?

 Què forma cada part?

14. A què ens referim quan parlem dels comptes com a con-
tractes de dipòsits irregulars?

15. Quantes classes de comptes podem trobar?

16. Quines diferències hi ha entre els comptes corrents i els 
comptes d’estalvi, si és que n’hi ha?

17. Quins comptes podem trobar si parlem de comptes col·lec-
tius? Estableix-ne les principals diferències i allò que els 
fa especials.

18. Com cobreixen els bancs el sorgiment de descoberts als 
comptes que tenen els clients? Hi ha alguna mesura adop-
tada pels bancs per evitar que es produeixin aquestes 
situacions?

19. A propòsit dels comptes habitatge, cerca’n informació a 
Internet i respon a aquestes qüestions:

a) En què consistien?

b) Són un tipus de compte vigent?

c) Quina característica principal tenien? 

d) Quines condicions oferien les entitats bancàries per 
contractar aquesta mena de comptes i quines eren les 
implicacions en matèria tributària a l’IRPF?

20. Per què són tan interessants els dipòsits a llarg termini 
per als bancs?

 Com es classifiquen?

21. Com cobren les entitats bancàries les despeses ocasio-
nades per les operacions que fan amb els clients i per als 
clients? 

Quin paper hi tenen els interessos?

I les comissions?

22. Tria un banc, una caixa d’estalvis i una cooperativa de crèdit 
i respon a les qüestions següents:

a) Quan, per què i qui el/la va fundar?

b) Ha tingut beneficis o pèrdues en els darrers anys?

c) Encara es manté com el dia de la fundació?

d) Quin és el seu àmbit d’aplicació? El seu abast geogràfic 
és estatal o autonòmic?
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Comprova el teu aprenentatge

e) Quin tipus de clients té majoritàriament?

f) Quins productes ofereix?

g) En quins serveis s’ha especialitzat? 

h) Amb aquestes dades, elabora un quadre comparatiu de 
totes aquestes entitats.

23. Què diferencia els préstecs amb garantia personal dels 
préstecs amb garantia real?

24. Quin tipus de préstec és una hipoteca? 

 De quina entitat cal esperar unes millors condicions a 
l’hora de demanar un préstec hipotecari?

 Per què?

25. Què és una penyora? I què significa «amb desplaçament o 
sense desplaçament»?

26. El Pau i l’Elvira, una parella jove, es volen comprar una 
casa. Hauran de fer els mateixos tràmits si la casa és 
nova o si és usada?

 Si la resposta és afirmativa, quins són? 

 I si és negativa, quines diferències hi ha?

27. Un grup d’estudiants d’un cicle formatiu de grau superior 
va decidir fer un viatge de fi de curs, de manera que van 
planificar diverses activitats per obtenir fons i els van acu-
mular en un compte corrent d’un banc. El compte es va 
obrir a nom de dues persones: la delegada de la classe i 
el subdelegat.

 Què es va fer per evitar que només un d’ells pogués dispo-
sar lliurement dels diners?

28. Els comptes corrents, comptes d’estalvi i les imposicions 
a termini estudiades a la unitat són les modalitats bàsi-
ques d’aquests productes, que a la pràctica s’adapten per 
satisfer les diferents necessitats dels clients.

a) Dividiu l’aula en grups de treball. Cada un triarà un banc 
o caixa d’estalvis i investigarà quins tipus comercials 
de comptes corrents, comptes d’estalvi i IPF posen a 
disposició dels clients.

b) També per grups, consulteu els tipus d’interès que 
anuncien les entitats de crèdit per a aquests produc-
tes.

 Es pot investigar aquesta qüestió accedint a la pàgina web 
corresponent, on hi ha el llibre de tarifes, o bé, en el cas 
que no hi consti aquesta informació, preguntant en una 
oficina de l’entitat seleccionada.

29. És cert que en un dipòsit estructurat sempre es guanya 
més que no pas en una imposició a termini? Desenvolupa 
la resposta.

Establir els principals mitjans de pagament i altres serveis 
que ofereix el sistema bancari.

30. La Sra. Glòria Medina té un compte corrent al banc A i fa 
un pagament al Sr. Joan Bisquert mitjançant un xec (verita-
blement nominatiu). El títol és de 1.500 € i el Sr. Bisquert 
l’ingressa a la caixa d’estalvis Z, de la qual és client. En 
efectuar l’ingrés en compte, el Sr. Bisquert ha de signar 
al dors del xec rebut. Aquesta signatura, si bé no és un 
endós, ja que la clàusula «no a l’ordre» ho impedeix, es 
considera jurídicament com una «cessió ordinària» a través 
de la qual transmet la propietat del document a la caixa 
d’estalvis esmentada, perquè aquesta el cobri al banc A i li 
aboni l’import al seu compte. Simula la redacció d’un xec.

31. Analitza els comptes bancaris familiars i digues si són 
comptes conjunts o indistints.

32. El dia 23 d’agost, una persona vol lliurar un document de 
pagament a un proveïdor amb la condició que no el cobri 
abans del 2 d’octubre.

 És vàlida la solució de lliurar-li un xec amb data 2 d’octubre? 
Comenta la resposta.

33. Cerca el darrer rebut de llum o telèfon que s’hagi pagat a 
casa teva i contesta les preguntes següents: 

a) Qui fa el rebut? 

b) El fa la companyia emissora?

34. En grups de treball, imagineu operacions en què es girin 
i endossin lletres de canvi. Simuleu també operacions en 
què intervinguin xecs i pagarés i redacteu-los.

35. La Sra. Aina Contell ha venut unes mercaderies per 1.000 € 
i decideix concedir als seus clients 120 dies per pagar. 
La Sra. Contell deu 1.500 € al Sr. Gabriel Romà, al qual 
cedeix el seu dret de cobrament de 1.000 € i li abona la 
resta en efectiu.

 Quin títol valor convindria utilitzar en aquest supòsit? 
Emplena aquest títol.

36. Accedeix a les pàgines web de tres entitats financeres i, 
dins la seva oferta de banca electrònica de particulars, 
compara les diferents ofertes en mitjans de pagament 
amb targetes, els diferents tipus de targetes de què dis-
posen i les possibilitats que donen.

 Després, compara’n les transferències, tant interiors com 
exteriors.

37. Quina és la diferència principal entre les targetes de dèbit 
i les de crèdit?

38. Quin interès estratègic té per a la banca el servei de cana-
lització de nòmines?
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