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L ’ em pr e s a i l a

c om pta b i l i tat

1



7

1.1 L ’ em pr e s a

No podem començar l’estudi d’una matèria com la comp-
tabilitat sense referir-nos a l’objecte a què es dedica aques-
ta matèria: l’empresa.

No costa gaire fer una petita introducció al concepte d’em-
presa perquè estem parlant d’una qüestió molt propera a
la nostra realitat. Per exemple, quan anem a l’escola pas-
sem per davant de moltes empreses, com ara el forn on
comprem el pa, la papereria, el banc o la caixa d’estalvis,
la fusteria, el supermercat, etc.

Si continuem amb la nostra anàlisi veurem que les empre-
ses es dediquen a produir béns o a oferir serveis que pos-
teriorment venen a la població, que paga a canvi d’aquests
productes i serveis. Però, d’on treuen els diners per pagar
tot això? Efectivament, la gent ha de treballar a les empre-
ses per rebre un salari.

Per tant, ja veiem que hi ha dues unitats econòmiques que
estan interrelacionades: 

– Les empreses que produeixen béns i serveis.

– Les unitats que consumeixen aquesta producció de béns
i serveis, que podem simplificar dient que són les famí-
lies.

Definim l’empresa com la unitat econòmica de produc-
ció que al mateix temps que combina diversos factors
productius amb una organització busca obtenir el màxim
benefici.

Ja hem vist que l’empresa és una unitat econòmica de pro-
ducció, però encara no hem explicat què són els factors
productius.

Els factors de producció són aquells elements necessaris
perquè l’empresa pugui dur a terme la seva activitat: el tre-
ball dels operaris, les màquines, els ordinadors, les matè-
ries primeres, i també una aportació inicial de diners.
Aquests factors es combinen de manera organitzada per
obtenir el màxim benefici.

Així doncs, la finalitat de l’empresa és maximitzar el bene-
fici, és a dir, guanyar tants diners com pugui. Per aconse-
guir-ho cal obtenir el màxim d’ingressos i els mínims cos-
tos.

No obstant això, hi ha alguns tipus d’empresa que, per les
seves característiques, no busquen guanyar diners, com
per exemple algunes fundacions, associacions, empreses
públiques, etc., com ara Correus i Telègrafs i la Seguretat
Social.

1. 2 C l a s s i f i c a c ió 

d e l e s em pr e s e s

D’empreses, malgrat que totes tinguin els mateixos trets
generals que serveixen per definir-les, n’hi ha de diversos
tipus i de molt diferents. Aquesta varietat permet de fer-ne
una classificació tenint en compte diversos aspectes.

A . C l a s s i f i c ac ió s egons l a mida

Les empreses es poden classificar segons la mida en peti-
tes, mitjanes o grans. El criteri més utilitzat en aquesta clas-
sificació és el del nombre de treballadors: 

– Fins a 50 treballadors les empreses es consideren petites.
– De 51 a 250 treballadors són mitjanes.
– Les que tenen més de 250 treballadors són grans.

Tot i això, cal esmentar també que una empresa pot tenir
poc personal i considerar-se al mateix temps com a gran
empresa, si el grau de tecnificació i robotització és alt, si la
xifra de vendes és elevada, etc.

B . C la s s i f i c ac ió s egons l’act i v i tat

En aquesta classificació es fa referència als tres grans sec-
tors en què es divideix l’activitat econòmica.

El sector primari agrupa aquelles empreses que duen a
terme activitats relacionades amb els recursos naturals,
com les explotacions agrícoles, ramaderes, mineres, etc.

El sector secundari comprèn les empreses dedicades a activi-
tats industrials o transformadores, com per exemple una fàbri-
ca de cotxes, una empresa tèxtil o una empresa de conserves.

El sector terciari o de serveis comprèn les empreses comer-
cials (que no transformen ni modifiquen el producte); per
exemple, uns grans magatzems, totes les botigues i també
les empreses que ofereixen serveis, com les gestories, els
bancs i les caixes, un gimnàs, etc.

C . C l a s s i f i c ac ió s egons l’ e st ructura jurídi c a

Aquesta classificació mostra dos grans tipus d’empreses.

L’empresa individual o l’empresari individual

El propietari de l’empresa és una sola persona física que
pot tenir al seu càrrec treballadors. En aquest tipus d’em-
presa l’empresari té una responsabilitat il·limitada i és res-
ponsable amb tots els seus béns del seu resultat.
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L’empresa societària

Els propietaris són dues o més persones que s’associen,
aporten un capital i/o treball i formen un patrimoni comú.
D’aquest model d’empresa n’hi ha de diferents tipus:

– La societat col·lectiva: hi ha un mínim de dues persones
que aporten diners o treball en la constitució de l’em-
presa. Tots els socis tenen una responsabilitat il·limitada.
No hi ha un capital mínim per poder formar la societat
i la raó social o el nom anirà acompanyat de l’expres-
sió «i companyia» o de la seva abreviatura «i cia».

– La societat anònima: els socis d’aquesta societat aporten
una quantitat de diners representada en accions i la res-
ponsabilitat que tenen és limitada, cosa que significa que
només són responsables dels diners aportats si l’empresa
té pèrdues.

La quantitat mínima de capital que s’ha d’aportar per po-
der constituir una societat anònima és de 60000 euros.

La reglamentació d’aquest tipus de societat permet que
hi hagi un únic propietari. La raó social o el nom de
l’empresa anirà acompanyat obligatòriament de l’ex-
pressió «societat anònima» o de les seves sigles «SA».

– La societat de responsabilitat limitada: es tracta d’una
societat mercantil adaptada a les necessitats de la peti-
ta i mitjana empresa, amb unes necessitats menors de
capital social. Com en la societat anònima, la respon-
sabilitat queda limitada a les aportacions dels socis.

Els socis aporten una quantitat mínima de capital de
3000 euros repartits en participacions.

El nom de la companyia anirà seguit de l’expressió
«societat de responsabilitat limitada» o «societat limita-
da» o bé per les sigles corresponents «SRL» o «SL». Tal
com succeeix en la societat anònima, aquest tipus de
societat també pot estar formada per un sol propietari o
soci que en tingui totes les participacions.

– La societat cooperativa: es tracta d’una associació d’un
mínim de cinc persones o empreses que s’uneixen amb
unes necessitats o uns interessos comuns. Els socis tenen
una responsabilitat limitada.

El nom de l’empresa incorporarà l’expressió «societat
cooperativa» o «s. coop.». A Catalunya hi ha una
reglamentació específica que estableix que el nom vagi
acompanyat de l’expressió «societat cooperativa cata-
lana limitada» o bé de l’abreviatura «s. c. c. l.».

– Altres tipus de societats: la societat civil, la societat anò-
nima laboral, la comunitat de béns i la societat coman-
ditària són altres classes de societats.

1. 3 L a f un c ió d e l ’ em pr e s a

La funció de l’empresa comprèn totes les activitats necessà-
ries perquè assoleixi la seva finalitat. Aquestes funcions són
les següents:

La funció productiva

Recull totes aquelles tasques o feines que tenen com a
objectiu que l’empresa aconsegueixi el producte que pro-
dueix o el servei que comercialitza. Aquesta funció tindrà
unes especificacions o característiques diferents depenent
del tipus d’empresa al qual ens referim. Així, la funció pro-
ductiva d’una empresa metal·lúrgica no és la mateixa que
la d’una gestoria o d’una clínica.

La funció comercial

Comprèn totes les funcions relacionades amb la distribució
del producte o servei que ofereix l’empresa. Inclou el màr-
queting, la comunicació, el transport de les vendes, etc.

La funció financera

En aquesta funció s’engloben les tasques relacionades amb
el fet de captar fons necessaris perquè l’activitat empresa-
rial pugui funcionar. Els diners que s’aconsegueixen s’apli-
quen en les inversions de l’empresa.

La funció administrativa

Inclou les tasques pròpies de l’administració empresarial,
com ara la comunicació i l’arxiu, els cobraments i els paga-
ments, la recepció i el registre de la correspondència i l’e-
laboració de la comptabilitat.

1.4 L a c om pta b i l i tat

El naixement de la comptabilitat està molt lligat al naixe-
ment de l’activitat comercial i es va desenvolupant a mesu-
ra que aquesta activitat s’intensifica. Neix com una forma
de control d’aquests interessos comercials i en un principi
està lligada fonamentalment a l’activitat pública (Admi-
nistració) més que no pas a l’esfera privada.

La comptabilitat pot definir-se com aquella ciència que té
com a finalitat determinar a cada moment quin és quanti-
tativament i qualitativament el patrimoni empresarial i
també la situació econòmica i financera de l’empresa, ente-
nent com a patrimoni empresarial el conjunt de béns, drets
i obligacions d’aquesta empresa.
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S’entén per bé tot allò que pot ser apreciat i valorat per les
persones a qui serveix; els drets són les quantitats de diners
pendents de cobrament de les empreses (anomenats crè-
dits), i les obligacions són tot el conjunt de deutes exigibles
que té l’empresa.

De la definició de comptabilitat es dedueix que té dos ves-
sants:

• Vessant estàtic, el qual determina en un moment donat
la quantitat i la composició del patrimoni i dels resultats
empresarials.

• Vessant dinàmic, que determina les variacions i evolu-
ció del patrimoni i dels resultats empresarials mitjançant
la comparació entre dues o més situacions estàtiques.

La comptabilitat té, per tant, la finalitat de proporcionar a
l’empresari la informació necessària per poder gestionar,
controlar i dirigir correctament la seva empresa, i consti-
tueix una eina fonamental i indispensable per a aquest.

Concretament, la informació que proporciona la comp-
tabilitat està relacionada, d’una banda, amb la quantitat
i composició del patrimoni empresarial i la situació eco-
nomicofinancera de l’empresa, i, de l’altra, amb els resul-
tats obtinguts per l’activitat empresarial i la seva com-
posició.

S’ha de tenir en compte que aquesta informació no sola-
ment interessa a l’empresari per poder prendre una sèrie
de decisions, sinó també a terceres persones relacionades
amb l’empresa, com ara els creditors de l’empresa, per
saber amb quines garanties els satisfarà els deutes,
l’Estat, pel que fa a la recaptació d’impostos fruit dels
bons resultats econòmics de l’empresa, els possibles inver-
sors, etc.

A . L a informac ió comptable

Per determinar la situació economicofinancera i patrimo-
nial d’una empresa és necessari que la comptabilitat regis-
tri qualsevol fet que pugui modificar aquesta situació, fets que
estaran recollits en una sèrie de documents i justificants
que reben el nom d’informació comptable, com per exem-
ple: les factures, les lletres de canvi, els rebuts, els extractes
bancaris, etc.

Per tant, constitueix informació comptable qualsevol docu-
ment o justificant referent a l’activitat empresarial que con-
tingui algun fet que pugui modificar la situació economico-
financera i patrimonial de l’empresa, i té com a funció pro-
porcionar les dades necessàries per a l’elaboració de la
comptabilitat.

1. 5 C l a s s e s d e c om pta b i l i tat

Segons l’àmbit d’aplicació, podem distingir fonamental-
ment els tipus de comptabilitat següents:

• Comptabilitat pública: s’aplica a l’esfera pública, és a dir,
el subjecte està constituït per l’Administració pública cen-
tral, autonòmica, local o perifèrica (l’Estat, les diputa-
cions, els ajuntaments, les empreses públiques, etc.).

• Comptabilitat privada: s’aplica a l’esfera privada, és a
dir, el subjecte està constituït per les empreses individuals
o socials que tinguin els mitjans de producció privats.

També s’aplica a l’esfera familiar, és a dir, directament o
indirectament, les famílies, a l’hora de determinar men-
sualment amb quins ingressos compten per fer front a les
despeses, estan aplicant la comptabilitat privada.

Al mateix temps, dins de la comptabilitat privada podem
distingir els tipus següents:

• Comptabilitat general: estudia els principis generals
aplicables a qualsevol tipus d’entitat.

• Comptabilitat aplicada: pren com a base els principis
generals definits per la comptabilitat general i els adap-
ta per aplicar a determinades entitats a les quals, per les
seves característiques o les activitats que desenvolupen,
no se’ls pot aplicar directament els principis generals.

Així mateix, dins de la comptabilitat aplicada trobem dife-
renciada la comptabilitat de societats, que s’encarrega de
comptabilitzar els fets comptables en relació amb els diferents
tipus de forma social que poden adoptar les empreses (SA,
SRL, SCCL, etc.); és a dir, com es comptabilitzarien els dife-
rents processos de constitució segons la forma social de l’em-
presa, els diferents processos d’ampliació de capital, etc.

Un esquema de les classes de comptabilitat segons l’àmbit
d’aplicació seria el de la figura 1.1:

Classes de
comptabilitat

Comptabilitat
pública

Comptabilitat
privada

Comptabilitat
de societats

Comptabilitat
aplicada

Comptabilitat
general

Figura 1.1. Classes de comptabilitat
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1. Empresa

És la unitat econòmica de producció que combina els
diferents factors de producció per poder obtenir el màxim
benefici.

2. Factors de producció

Són els elements necessaris perquè una empresa pugui
portar a terme la seva activitat.

3. Maximització del benefici

Consisteix a aconseguir el màxim d’ingressos i els mínims
costos.

4. Empresa individual

El propietari de l’empresa és una persona física que té
una responsabilitat il·limitada.

5. Empresa societària

Els propietaris són dues o més persones que s’associen i
formen un patrimoni comú. Hi ha l’empresa col·lectiva i la
societat anònima.

6. Societat col·lectiva

Es tracta d’un tipus de societat amb un mínim de dues per-
sones. No hi ha capital mínim per poder formar la societat.

7. Societat anònima

És un tipus de societat amb personalitat jurídica que nor-
malment agrupa diversos socis o propietaris que aporten
un capital mínim de 60000 euros, dividit en accions, i
que tenen una responsabilitat limitada en el cas que
l’empresa tingui pèrdues.

8. Societat de responsabilitat limitada

És un tipus de societat amb personalitat jurídica que nor-
malment agrupa diversos socis o propietaris que aporten
un capital mínim de 3000 euros, dividit en participa-
cions, i que, com en la societat anònima, tenen una res-
ponsabilitat limitada.

9. Societat cooperativa

És un tipus de societat en què s’associen un mínim de cinc
persones o empreses amb unes necessitats i uns interes-
sos comuns. Els socis d’aquesta societat tenen una res-
ponsabilitat limitada.

10. Funció productiva

Comprèn les feines o tasques que tenen com a objectiu
que l’empresa aconsegueixi el producte que produeix o
el servei que comercialitza.

11. Funció comercial

Comprèn les funcions relacionades amb la distribució del
producte o servei que ofereix l’empresa.

12. Funció financera

Forma part de la funció empresarial i és l’encarregada
d’obtenir els fons necessaris per tal que l’empresa pugui
funcionar.

13. Funció administrativa

És la part de la funció empresarial que s’encarrega de
l’elaboració de la comptabilitat, entre altres tasques.

14. Comptabilitat

Ciència que té com a objectiu determinar a cada moment
quin és el patrimoni empresarial, tant des del punt de
vista quantitatiu com qualitatiu, i la situació econòmica i
financera de l’empresa, i té com a finalitat proporcionar
a l’empresari la informació necessària per tal de gestio-
nar, controlar i dirigir correctament la seva empresa.

15. Patrimoni empresarial

Conjunt de béns, drets i obligacions de l’empresa.

16. Informació comptable

Qualsevol document o justificant referent a l’activitat em-
presarial que contingui algun fet que pugui modificar la
situació economicofinancera i patrimonial de l’empresa.

17. Comptabilitat pública

Comptabilitat que s’aplica a les entitats públiques.

18. Comptabilitat privada

Comptabilitat que s’aplica a les empreses que tenen mit-
jans de producció privats. Se’n pot distingir la comptabi-
litat general, aplicable a qualsevol tipus d’empresa, i l’a-
plicada, que s’adapta a les característiques especials de
cada empresa. Se’n diferencia la comptabilitat de socie-
tats, que estudia els fets comptables en relació amb el
tipus de forma social.

10

C o n cepte s c l a u
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1. Explica amb les teves paraules què és una empresa.

2. Defineix els factors de producció i posa’n un exemple
en una agència de viatges.

3. Quina és la funció de l’empresa en un sistema econò-
mic?

4. Escull tres empreses de la teva localitat o del teu barri
i explica quina és la seva activitat.

5. Classifica les tres empreses que has triat anteriorment
segons els criteris que coneguis. Justifica-ho.

6. Quines són les diferències entre una societat anònima
i una societat limitada?

7. Què vol dir que la societat anònima té una responsa-
bilitat limitada?

8. Classifica, d’acord amb els criteris explicats, la relació
d’empreses següents:

– SEAT, SA
– Taller de reparació d’automòbils BOSQUIMÀ, SL

(4 operaris)
– Manel de Riu, Pep Mar i companyia, ramaders (75

treballadors)

9. Quina de les funcions empresarials és més important?
Per què?

10. Reuneix-te amb un grup de tres persones i imagina
que voleu muntar un negoci. Expliqueu quina seria la
seva activitat, el nombre de treballadors, el sector
econòmic al qual pertanyeria, la forma jurídica tria-
da, etc.

11. Defineix el terme comptabilitat.

12. Quina necessitat provoca l’aparició de la comptabi-
litat?

13. Digues quines dues visions de la situació de l’empresa
pot proporcionar la pràctica de la comptabilitat.

14. Quin és l’objectiu de la comptabilitat?

15. Busca en altres llibres o en una enciclopèdia informa-
ció sobre la relació de termes següent:

– empresa
– empresari/ària
– societat anònima
– producció
– societat limitada
– cooperativa
– finançament
– inversió
– benefici
– societat col·lectiva

16. Quina informació proporciona la comptabilitat a l’em-
presari i per què li és necessària?

17. Què és la informació comptable? Posa cinc exemples
de documents o justificants que constitueixin informa-
ció comptable.

18. Posa quatre exemples de persones, al marge del ma-
teix empresari, que puguin estar interessades en la in-
formació que proporciona la comptabilitat i explica
per què.

19. Quina característica comuna tenen els subjectes als
quals s’aplica la comptabilitat pública?

20. En aplicar la comptabilitat, quina importància té l’es-
tructura jurídica de l’empresa en qüestió?

21. Quina és la diferència entre la comptabilitat general
i la comptabilitat aplicada?

22. En l’àmbit familiar, quina importància té l’aplicació de
la comptabilitat?
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