
Projecte final 2
El cicle comercial

Recerca de proveïdors 
L’empresa HERACE, SL, comercialitza productes de decoració i 
ven tant a minoristes com de forma directa mitjançant quatre 
botigues a Barcelona  capital. 

La Núria Molí Ortiz, la cap de vendes, a l’hora de cercar nous 
proveïdors descobreix a Internet l’empresa DHSLAGAR, SA, que 
ofereix uns articles que li semblen interessants.

 1. Redacta el correu electrònic de petició d’ofertes amb 
data de 3 de març de 20XX, tenint en compte les se-
güents dades:

 –  Dades de l’empresa HERACE, SL: NIF B68121212; 
c/ del Duc, 50, 08004 de Barcelona; correu electrò-
nic herace@herace.com; telèfon 676890989; titular 
del compte ES56 1234 4546 34 0123123123 del 
BANC UBEZANA amb domicili al c/ del Duc, 125, 
08004 de Barcelona.

 –  Dades de la empresa DHSLAGAR, SA: NIF 
A08909090; c/ Santa Teresa, 34, 12001 de Castelló; 
correu electrònic comercialdhslagar@dhslagar.es; 
telèfon 668908980; titular del compte ES88 4533 
7777 12 0089898998 del BANC TORMES amb domi-
cili al c/ Santa Teresa, 9, 12001 de Castelló.

?

Selecció del proveïdor  
HERACE, SL, desitja realitzar una comanda de 50 articles tipus 00A, per la qual cosa sol·licita informació a diferents 
proveïdors. Per seleccionar el que més s’ajusta a les seves necessitats, defineix una sèrie de criteris amb les millors 
condicions per a l’empresa i estableix una escala de valor per a cada criteri en funció de la seva importància.

Criteris Millors condicions Escala Mètode de valoració

Cost d’adquisició de cada unitat 60,00 € 30 punts De forma proporcional

Màxim pagament en rebre la mercaderia 10 % 10 punts De forma proporcional

Ajornament de la resta del pagament 60 dies 20 punts De forma proporcional

Qualitat acreditada
(ISO i similars)

Alta 10 punts Alta: 10; mitjana: 5; baixa: 0

Terminis d’entrega Mínim: 10 dies; màxim 20 dies 15 punts Entre el termini mínim i el 
màxim

Diversitat de productes Alta 15 punts Alta: 15; mitjana: 10; baixa: 0



 2.	Selecciona el proveïdor més adequat. ?

 3.	Elabora el formulari de comanda núm. 43 emès amb data d’11 de març de 20XX. ?

Formalització, petició i enviament de la comanda 
Un cop seleccionat el proveïdor i rebudes les condicions de 
DHSLAGAR, SA, HERACE, SL, decideix formalitzar una co-
manda dels articles següents:

– 50 articles tipus 00A, amb un preu de 70 €/unitat.
– 10 articles tipus 00B, amb un preu de 15 €/unitat.
– 100 articles tipus 00C, amb un preu de 30 € unitat.

Les condicions pactades són aquestes: descompte comer-
cial del 10 %, descompte per volum de compres del 5 %, 
despeses d’assegurances d’1 € per unitat de producte. L’en-
trega de la mercaderia es farà al domicili del comprador 
en un termini de 20 dies des de l’emissió de la comanda i 
mitjançant l’empresa TRANSPORTS NOMEXPRESS i abonada 
pel comprador en el moment de rebre la mercaderia.

El pagament es realitzarà així: el 10 % mitjançant trans-
ferència bancària en rebre la mercaderia, 30 % mitjançant xec bancari creuat general, 40 % mitjançant pagaré a 
60 dies/data, i per a la resta es girarà una lletra de canvi amb venciment a 60 dies/vista. 

El tipus d’IVA serà el següent: general per als articles del tipus 00B i del tipus 00C, i reduït per als articles del 
 tipus 00A.

L’empresa DHSLAGAR, SA, envia per correu electrònic a la Núria Molí Ortiz les seves condicions de venda i el seu 
catàleg de preus. Els altres proveïdors, THXSDOME, SA, i CASEXVISAT, SA, també li fan arribar la seva informació.

Aquest és el resum d’ofertes que rep HERACE, SL:

Criteris DHSLAGAR, SA THXSDOME, SA CASEXVISAT, SA

Cost d’adquisició de cada unitat 70,00 € 70,00 € 80,00 €

Descompte comercial 10 % 5 % 5 %

Assegurances a càrrec del comprador 1,00 €/unitat 0,50 €/unitat 1,00 €/unitat

Màxim pagament en rebre la mercaderia 10 % 15 % 20 %

Ajornament de la resta del pagament 60 dies 30 dies 30 dies

Qualitat acreditada  
(ISO i similars) Alta Mitjana Mitjana

Terminis d’entrega 20 dies 20 dies 10 dies

Diversitat del producte Mitjana Alta Mitjana



 5.		Confecciona la factura núm. 98 amb data 
de 18 d’abril, data en què s’entrega la mer-
caderia, i la factura rectificativa amb data 
de 24 d’abril.

 6.		Registra els documents corresponents al 
llibre de registre de factures emeses i re-
budes de l’empresa HERACE, SL.

 7.		Elabora el document de liquidació de ne-
gociació dels efectes duts a descomptar 
per l’empresa DHSLAGAR, SA, tenint en 
compte que l’entitat bancària aplica un 
tipus d’interès del 15 % amb un mínim de 
40 dies, 5 ‰ de comissió, els timbres co-
rresponents pel pagaré i altres despeses 
de 1,5 € per efecte.

?

Preparació de la factura rectificativa 

El 10 d’abril d 20XX l’empresa HERACE, SL, realitza una venda 
a l’empresa minorista recollida en el règim de recàrrec 
d’equivalència Glòria Torres Salcedo, amb NIF 09858667Q 
i domicili al c/ Albereda, 58, 08004 de Barcelona, formada 
pels següents articles:

– 10 articles tipus 00A, a un preu de 75 €/unitat.
– 4 articles tipus 00B, a un preu de 18 €/unitat.
– 20 articles tipus 00C, a un preu de 32€/unitat.

S’apliquen aquests descomptes: comercial del 10 % i per pa-
gament immediat del 1 %. Les despeses d’embalatge seran 
de 0,5 € per unitat.

En rebre la factura, la Glòria s’adona que els articles tipus 00A 
haurien de tenir un preu de 74 € enlloc d’un preu de 75 € 
com figura a la factura, per la qual cosa HERACE, SL, proce-
deix a emetre la factura rectificativa núm. R-5.

 4. Confecciona els següents documents: 
 a) Carta de port.
 b)  Albarà núm. 52 que viatjarà amb la mercaderia 

amb data del 29 de març de 20XX.
 c)  Factura núm. 78 amb data de 31 de març de 

2019.
 d)  Rebut núm. 97 que justifica el pagament dels 

ports i que és emès per l’empresa TRANSPORTS 
NOMEXPRESS amb data de 31 de març de  
20XX.

 e)  Ordre de transferència amb data de 31 de març 
de 20XX.

 f)  Xec amb data d’1 d’abril de 20XX.
 g)  Pagaré i lletra emesos el dia 2 d’abril i duts a des-

comptar al banc del compte del qual és titular 
l’empresa DHSLAGAR, SA, amb data 4 d’abril. La 
lletra serà acceptada el dia 3 d’abril i avalada el 
mateix dia per part de Dolors Hidalgo Tomàs, 
amb domicili al c/ El far 18, 08001 de Barcelona.

?

Enviament de la mercaderia, elaboració de la factura i pagament de l’operació  
de compravenda 
L’empresa DHSLAGAR, SA, accepta les condicions de la coman-
da, prepara i envia la mercaderia a través de TRANSPORTS 
NOMEXPRESS, amb NIF B58253696, domicili al c/ Menta, 17, 
08004 Barcelona, telèfon 935552589 i correu electrònic  
nomexpress@pmail.com.

Els productes aniran en paquets separats: els del tipus 00A viat-
jaran en dos paquets de 10 kg en total, els de tipus 00B en un pa-
quet de 2 kg en total; i els de tipus 00C en quatre paquets de 20 kg 
en total. El preu del port és de 1,50 €/kg. La mercaderia s’envia el 
29 de març i es rep el 31 de març de 20XX, i els ports s’abonaran 
pel consignatari contra reemborsament en rebre la mercaderia.


