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Suggeriments didàctics 
L'objectiu principal d'aquesta unitat és que l'alumne comenci a familiaritzar-se amb 
la metodologia comptable. 

En primer lloc, es diferenciarà entre les operacions que són objecte de 
comptabilització i les que no ho són, perquè l'alumne entengui amb claredat què 
comptabilitzar, abans de passar a exposar la forma de representar les variacions que 
pateixen els elements patrimonials. Una vegada que es descrigui el funcionament 
dels comptes, es realitzarà una petita exposició de sistema de partida doble, com a 
mètode que s'utilitza per al registre de les operacions comptables. 

A l'exposició oral de la unitat, el mapa d'Idees clau ens ajudarà a situar i centrar els 
alumnes. 

Al llarg de la unitat es plantegen exemples i casos pràctics solucionats per facilitar 
l'assimilació dels continguts per part dels alumnes i es proposen activitats (resoltes 
en aquest solucionari) que han estat curosament seleccionades quant a nivell i 
contingut. 

Per finalitzar la unitat, es proposen activitats (resoltes en aquest solucionari) que 
serveixen per repassar els continguts estudiats amb anterioritat, detectar conceptes 
no assimilats correctament i corregir les possibles desviacions detectades en el 
procés d'ensenyament aprenentatge. A més, s'inclou un cas pràctic (resolt també en 
aquest solucionari) que engloba els continguts estudiats en les anteriors unitats, i per 
acabar i perquè els alumnes puguin avaluar-se, es facilita una autoavaluació amb 
activitats tipus test. Els alumnes disposen de les solucions a l'última pàgina del 
llibre. 

Per treballar els continguts, es recomana recórrer a exemples reals perquè els 
alumnes identifiquin el que fan en tot moment amb l'activitat empresarial. 

Altres materials interessants que es poden utilitzar a l'aula com a materials 
complementaris són: 

– BLINK: on es troba la unitat digital i el material complementari d'aquesta unitat. 
– Les presentacions multimèdia: són presentacions en PowerPoint per acompanyar 
les teves explicacions a l'aula amb l’ajuda d'un ordinador i un projector. 
– Els casos extra i el cas extra de recapitulació de la unitat. 
– GATE: és un gestor avançat de tasques d'avaluació tipus test. 
– Projectes finals: un per trimestre, que els alumnes podran desenvolupar en grup o 
de forma individual. 
A continuació, es mostra una taula resum amb tots els recursos per a aquesta unitat: 

 

Recursos de la Unitat 2 

ADVANTAGE:  

– Projecte curricular i Programació d’aula 
– Presentacions multimèdia 
– Solucionari 
 

GATE Avaluacions tipus test 

BLINK:  
– Unitat digital 
– Activitats interactives 
– Material de suport 

Projecte final Projecte 1 
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Resol 

1 >> Introducció a la metodologia comptable 
1·· Dels següents documents, indica al teu quadern els que siguin objecte 
de comptabilització: 
a) La factura de compra de mercaderies. 
b) La factura del subministrament elèctric. 
c) La factura de regals als cònjuges dels principals accionistes. 
d) La nòmina dels treballadors de l’empresa. 
e) Una comanda de mercaderies. 
f) El pressupost per a l’adquisició d’una furgoneta per al repartiment. 

g) La factura d’un viatge de negocis del director general a Brussel·les. 
h) La factura de venda de mercaderies. 
i) L’albarà de lliurament de les mercaderies anteriors.  

Dels documents enumerats, són objecte de comptabilització: 

a) La factura de compra de mercaderies sí que és objecte de comptabilització. 

b) La factura del subministrament elèctric sí que és objecte de comptabilització. 

c) La factura de regals als cònjuges dels principals accionistes no és objecte de 
comptabilització. 

d) La nòmina dels treballadors de l'empresa sí que és objecte de 
comptabilització. 

e) Una comanda de mercaderies no és objecte de comptabilització. 

f) El pressupost per a l'adquisició d'una furgoneta per al repartiment no és 
objecte de comptabilització. 

g) La factura d'un viatge de negocis de director general a Brussel·les sí que és 
objecte de comptabilització. 

h) La factura de venda de mercaderies sí que és objecte de comptabilització. 

i) L'albarà de lliurament de les mercaderies anteriors no és objecte de 
comptabilització. 

 
2 >> Teoria dels comptes 
2·· El compte Bancs c/c de l’empresa DRC, SA, presenta la informació 
següent: 
a) El saldo inicial és de 10 000 € (que s’ha d’anotar al Deure). 
b) S’hi abonen 2000 €. 
c) S’hi carreguen 3000 €. 
d) S’hi abonen 800 €. 
e) S’hi abonen 400 €. 
Calcula’n el saldo al teu quadern i tanca el compte. 

 

Pàgina 13 

Pàgina 14 
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Deure (572) Bancs c/c Haver 

10 000,00 

3000,00 

 

 

 

13 000,00 

2000,00 

800,00 

3.400,00 

 

 

13 000,00 

 
Calculem el seu saldo: 

Suma de les quantitats anotades al Deure: 10 000,00 + 3000,00 = 13 000,00 €. 

Suma de les quantitats anotades a l’Haver: 2000,00 + 800,00 + 400,00 = 
3200,00 €. 

Suma de les quantitats anotades al Deure – Suma de les quantitats anotades a 
l’Haver: 13 000,00 – 3200,00 = 9800,00 €. 

En aquest cas, el saldo és deutor perquè la suma de les quantitats anotades 
en el Deure és major que la suma de les quantitats anotades a l’Haver. Sd: 
9800,00 €. 

 

3·· Registra al compte de Bancs c/c les anotacions que creguis 
convenients: 
a) El saldo a dia 1 de desembre és de 14 000 €. 
b) El dia 7 es treuen 800 € per ingressar-los a la caixa de l’empresa. 
c) El dia 16 es realitza un ingrés per la venda de mercaderies per import de 
2400 €. 
d) El dia 24 s’efectua un pagament de 1400 € a un proveïdor mitjançant 
xec. 
e) El dia 31 es liquida, salda i tanca el compte. 

 

 

Deure (572) Bancs c/c Haver 

14 000,00 

2400,00 

 

16 400,00 

800,00 

1400,00 

 

16 400,00 

 

9800,00 Sd 

14 200,00 Sd 

Valor inicial 

Augment 

Disminució 
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Suma de les quantitats anotades al Deure: 14 000,00 + 2400,00 = 16 400,00 €. 

Suma de les quantitats anotades a l’Haver: 800,00 + 1400,00 = 2200,00 €. 

Suma de les quantitats anotades al Deure – Suma de les quantitats anotades a 
l’Haver = 16 400,00 – 2200,00 = 14 200,00 €. 

En aquest cas, el saldo és deutor perquè la suma de les quantitats anotades al 
Deure és major que la suma de les quantitats anotades a l’Haver. Sd: 14 200,00 
€. 

4·· Registra al compte de proveïdors les anotacions que creguis 
convenients: 
a) El dia 2 de desembre es compren a crèdit mercaderies per valor de 1800 
€. 
b) El dia 9 de desembre es tornen a comprar mercaderies per import de 
1600 €. 
c) El dia 20 de desembre es cancel·la part del deute mitjançant xec per 
import de 1500 €. 
d) El dia 31 de desembre es liquida, salda i tanca el compte. 

 

 
 
 

Deure (400) Proveïdors Haver 

1500,00 

 

3400,00 

1800,00 

1600,00 

3400,00 

 
 
Calculem el seu saldo: 

Suma de les quantitats anotades al Deure: 1500,00 €. 

Suma de les quantitats anotades a l’Haver: 1800,00 + 1600,00 = 3400,00 €. 

Suma de les quantitats anotades a l’Haver − Suma de les quantitats anotades al 
Deure = 3400,00 – 1500,00 = 1900,00 €. 

En aquest cas, el saldo és creditor perquè la suma de les quantitats anotades 
a l’Haver és major que la suma de les quantitats anotades al Deure. Sa: 1900,00 
€. 

 

Sa 1900,00 
Augmento Disminució 
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3 >> El sistema de partida doble 
5·· Analitza i explica, utilitzant el raonament comptable bàsic, els fets 
comptables següents i anota als comptes corresponents els fets 
comptables que consideris oportuns: 
1. Un empresari individual comença un negoci ingressant 35 000 € al 
compte corrent bancari i 3000 € a la caixa de l’empresa. 
2. Compra mercaderies per valor de 1500 €, paga 500 € en efectiu i la resta 
mitjançant xec bancari. 

3. Ven mercaderies per import de 2000 €, cobra 500 € en efectiu i la resta 
mitjançant xec bancari. 
4. Compra mercaderies per 10 000 € que queden pendents de pagament. 
5. Ven mercaderies per 7000 € que queden pendents de cobrament.  
6. Paga el deute del punt 4 mitjançant transferència bancària. 
7. Cobra el deute del punt 5 mitjançant transferència bancària. 
8. Ingressa 2000 € a la caixa de l’empresa procedents del compte corrent 
bancari. 
9. Compra mobiliari per un import de 2400 €, paga 500 € en efectiu i la resta 
ho fa mitjançant transferència bancària. 
10. Compra mercaderies per 4000 €, paga 1000 € mitjançant xec bancari i la 
resta queda 
pendent de pagament. 
11. Ven mercaderies per 6000 €, cobra 1000 € mitjançant xec bancari i la 
resta queda pendent de cobrament. 

12. Cobra el deute del punt anterior mitjançant xec bancari. 

 

Raonament comptable bàsic: 

1. Un empresari individual comença un negoci ingressant 35 000 € al compte 
corrent bancari i 3000 € a la caixa de l’empresa. 

 
Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 35 000,00 
(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 3000,00 
(102) Capital Patrimoni net Augmenta: anotació a 

l’Haver 
38 000,00 

 
 
D (572) Bancs c/c H  D (570) Caixa, € H 
 35 000,00     3000,00   

 
 

D (102) Capital H 
  38 000,00  

Pàgina 14 
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2. Compra mercaderies per valor de 1500 €, paga 500 € en efectiu i la resta 
mitjançant xec bancari. 

Raonament comptable bàsic: 

 
Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) 
Mercaderies 

Actiu Augmenta: anotació al Deure 1500,00 € 

(570) Caixa, € Actiu Disminueix: anotació a 
l’Haver 

500,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a 
l’Haver 

1000,00 € 

 
 
D (300) Mercaderies H  D (570) Caixa, € H 
 1500,00      500,00  

 
D (572) Banc c/c H 
  1000,00  

 
Vende Mercaderies por Import de 2000 €, cobra 500 € en efectivo y el resto 
mediante cheque bancario. 

Raonament comptable bàsic: 

 
Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure  500,00 € 
(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure  1500,00 € 
(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a 

l’Haver 
2000,00 € 

 
 
D (570) Caixa, € H  D (572) Banc c/c H 
 500,00     1500,00   

 
D (300) Mercaderies H 
  2000,00  

4. Compra mercaderies per 10 000 € que queden pendents de pagament. 

Raonament comptable bàsic: 

 
Comptes que 
hi intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) 
Mercaderies 

Actiu Augmenta: anotació al Deure 10 000,00 

(400) 
Proveïdors 

Passiu Augmenta: anotació a 
l’Haver 

10 000,00 
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D (300) Mercaderies H  D (400) Proveïdors H 
 10 000,00      10.000,00  

 
 
5. Ven Mercaderies per 7000 €, que queden pendents de cobrament. 

Raonament comptable bàsic: 

 
Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(430) Clientes Actiu Augmenta: anotació al Deure  7000,00 € 
(300) 
Mercaderies 

Actiu Disminueix: anotació a 
l’Haver 

7000,00 € 

 
D (430) Clientes H  D (300) Mercaderies H 
 7000,00      7000,00  

 
6. Paga el deute del punt 4 mitjançant transferència bancària. 

Raonament comptable bàsic: 

 
Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(400) Proveïdors Passiu Disminueix: anotació al Deure 10 000,00 
(572) Banc, c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 10000,00 
 
D (400) Proveïdors H  D (572) Bancs c/c H 
 10 000,00      10000,00  

 
7. Cobra el deute del punto 5 mitjançant transferència bancària. 

Raonament comptable bàsic: 

 
Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs, c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure  7000,00 
(430) Clientes Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 7000,00 
 
D (572) Banc, c/c H  D (430) Clientes H 
 7000,00      7000,00  
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8 Ingressa 2000 € a la caixa de l’empresa procedents del compte corrent 
bancari. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 2000,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 2000,00 € 

 

D (570) Caixa, €  H  D (572) Bancs c/c H 

 2000,00      2000,00  

9. Compra mobiliari per un import de 2400 €, paga 500 € en efectiu i la resta ho 
fa mitjançant transferència bancària. 

 
Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(213) Maquinaria Actiu Augmenta: anotació al Deure 2400,00 € 
(570) Caixa, € Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 500,00 € 
(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 1900,00 € 
 
 
D (213) Maquinaria H  D (570) Caixa, € H 
 2400,00      500,00  

 
D (572) Banc c/c H 
  1900,00  

 
10. Compra mercaderies per 4000 €, paga 1000 € mitjançant xec bancari i la 
resta queda pendent de pagament. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 4000,00 € 
(572) Banc c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 1000,00 € 
(400) Proveïdors Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 3000,00 € 
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D (300) Mercaderies H  D (572) Banc c/c H 
 4000,00      1000,00  

 
D (400) Proveïdors H 
  3000,00  

 

11. Ven mercaderies per 6000 €, cobra 1000 € mitjançant xec bancari i la resta 
queda pendent de cobrament. 

Raonament comptable bàsic: 

 
Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure  1000,00 € 
(430) Clientes Actiu Augmenta: anotació al Deure  5000,00 € 
(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 6000,00 € 

 
 
D (572) Bancs c/c H  D (430) Clientes H 
 1000,00     5000,00   

 
D (300) Mercaderies H 
  6000,00  

12. Cobra el deute del punt anterior mitjançant xec bancari. 

Raonament comptable bàsic: 

 
Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs, c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure  5000,00 € 
(430) Clientes Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 5000,00 € 
 
D (572) Bancs, c/c H  D (430) Clientes H 
 5000,00      5000,00  
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6·· Analitza i explica, utilitzant el raonament comptable bàsic, els fets 
comptables següents: 
1. Un empresari individual s’inicia un negoci aportant 8000 € en efectiu i 
ingressant 32 000 € en un compte corrent bancari. 

2. Compra mercaderies per valor de 3000 €, que paga amb xec bancari. 

3. Ven mercaderies per import de 2300 €, cobra 1500 € en efectiu i la resta, 
mitjançant xec bancari. 

4. Retira 3000 € de la caixa de l’empresa que ingressa al compte corrent 
bancari. 

5. Compra mobiliari per a l’oficina per valor de 4200 €, que paga mitjançant 
transferència bancària. 

6. Rep un préstec d’una entitat financera per import de 10 000 €, que haurà 
de retornar d’aquí a 6 mesos. 

7. Compra mercaderies per import de 8000 € que queden pendents de 
pagament. 

8. Ven mercaderies per valor de 7500 €, que queden pendents de 
cobrament. 

9. Paga 5000 € al proveïdor de l’apartat 7 mitjançant transferència bancària. 

10. Rep transferència bancària del client de l’apartat 8 per un import de 
4000 €. 

1. Un empresari individual s’inicia un negoci aportant 8000 € en efectiu i 
ingressant 32 000 € en un compte corrent bancari. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 8000,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 32 000,00 € 

(102) Capital Patrimoni net Augmenta: anotació a l’Haver 40 000,00 € 

 

D (570) Caixa, € H  D (572) Bancs c/c H 

 8000,00     32 000,00   

 

D (102) Capital H 
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  40 000,00  

2. Compra mercaderies per valor de 3000 €, que paga amb xec bancari. 

 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 3000,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 3000,00 € 
 

D (300) Mercaderies H  D (572) Bancs c/c H 

 3.000,00      3000,00  

 

3. Ven mercaderies per import de 2300 €, cobra 1500 € en efectiu i la resta, 
mitjançant xec bancari. 

 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 1500,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure  800,00 € 

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 2300,00 € 
 

D (570) Caixa, € H  D (572) Bancs c/c H 

 1500,00     800,00   

 

D (300) Mercaderies H 

  2300,00  
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4.  Retira 3000 € de la caixa de l’empresa que ingressa al compte corrent 
bancari. 

 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 3000,00 € 

(570) Caixa, € Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 3000,00 € 
 

D (572) Bancs c/c H  D (570) Caixa, € H 

 3000,00      3000,00  

 

5. Compra mobiliari per a l’oficina per valor de 4200 €, que paga mitjançant 
transferència bancària. 

 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(216) Mobiliari Actiu Augmenta: anotació al Deure 4200,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 4200,00 € 
 

D (216) Mobiliari H  D (572) Bancs c/c H 

 4200,00      4200,00  

6. Rep un préstec d’una entitat financera per import de 10 000 €, que haurà de 
retornar d’aquí a 6 mesos. 

 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 10 000,00 € 

(520) Deutes a c/t 
amb entitats de crèdit 

Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 10 000,00 € 
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D (572) Bancs c/c H  D 
(520) Deutes a c/t amb 

entitats de crèdit 
H 

 10 000,00      10 000,00  

7. Compra mercaderies per import de 8000 € que queden pendents de 
pagament. 

 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 8000,00 € 

(400) Proveïdors Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 8000,00 € 
 

D (300) Mercaderies H  D (400) Proveïdors H 

 8000,00      8000,00  

8. Ven mercaderies per valor de 7500 €, que queden pendents de cobrament. 

 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(430) Clientes Actiu Augmenta: anotació al Deure  7500,00 € 

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 7500,00 € 

 

D (430) Clientes H  D (300) Mercaderies H 

 7500,00      7500,00  
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9. Paga 5000 € al proveïdor de l’apartat 7 mitjançant transferència bancària. 

 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(400) Proveïdors Passiu Disminueix: anotació al Deure 5000,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 5000,00 € 

 

D (400) Proveïdors H  D (572) Bancs c/c H 

 5000,00      5000,00  

10. Rep transferència bancària del client de l’apartat 8 per un import de 4000 €. 

 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 4000,00 € 

(430) Clientes Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 4000,00 € 
 

D (572) Bancs c/c H  D (430) Clientes H 

 4000,00      4000,00  
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i Practica 
1·· Indica al teu quadern quin compte representaria els elements 
patrimonials següents: 
a) Els diners dipositats a la caixa de l’empresa. 
b) Els diners dipositats al compte corrent bancari. 
c) Els diners aportats pels socis de l’empresa a l’inici de l’activitat. 
d) L’edifici on estan instal·lades les oficines de l’empresa. 
e) Les taules i les cadires de les oficines de l’empresa. 
f) Els ordinadors i les impressores instal·lats a les oficines de l’empresa. 
g) El deute a curt termini per la compra del mobiliari. 
h) Un deute amb el banc que l’empresa ha de retornar d’aquí a 5 anys. 
i) Una factura pendent de pagament a un proveïdor. 
j) Una factura pendent de cobrament d’un client. 
k) Una factura pendent de pagament a UNIÓN FENOSA. 
l) Un local comercial. 
 

a) Els diners dipositats a la caixa de l’empresa. (570) Caixa, € 

b) Els diners dipositats al compte corrent bancari. (572) Bancs c/c 

c) Els diners aportats pels socis de l’empresa a l’inici de l’activitat. (100) 
Capital social 

d) L’edifici on estan instal·lades les oficines de l’empresa. (211) 
Construccions 

e) Les taules i les cadires de les oficines de l’empresa. (216) Mobiliari 

f)   Els ordinadors i les impressores instal·lats a les oficines de l’empresa. (217) 
Equips per a processos d’informació 

g) El deute a curt termini per la compra del mobiliari. (523) Proveïdors de 
immobilitzat a curt termini 

h) Un deute amb el banc que l’empresa ha de retornar d’aquí a 5 anys. 
(170) Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 

i) Una factura pendent de pagament a un proveïdor. (400) Proveïdors 

j) Una factura pendent de cobrament d’un client. (430) Clients 

k) Una factura pendent de pagament a UNIÓN FENOSA. (410) Creditors per 
prestacions de serveis 

l) Un local comercial. (211) Construcciones 

Pàgina 15 
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2·· Calcula el saldo dels comptes següents i determina si és deutor, 
creditor o nul. 
a) Al compte Caixa, € es registra un càrrec de 2000 € i un abonament de 

800 €. 
b) Al compte Bancs c/c es fa un ingrés de 8500 €, posteriorment es retiren 

1800 € i es fa un altre ingrés de 1000 €. 
c) Al compte Proveïdors es reflecteix un deute de 4000 €, posteriorment es 

cancel·la la meitat del deute i es contrau un altre deute per 1000 €. 
d) Al compte Clients es registra un càrrec de 5000 €, un altre de 1500 € i 

un abonament de 6500 €. 
 

a) Al compte Caixa, € es registra un càrrec de 2000 € i un abonament de 
800 €. 

Deure (570) Caixa, € Haver 

2000,00 800,00 

 

Calculem el seu saldo: 
Suma de les quantitats anotades al Deure: 2000,00 €. 

Suma de les quantitats anotades a l’Haver: 800,00 €. 

Suma de les quantitats anotades al Deure – Suma de les quantitats anotades a 
l’Haver = 2000,00 – 800,00 = 1200,00 €. 

En aquest cas, el saldo és deutor perquè la suma de les quantitats anotades al 
Deure és major que la suma de les quantitats anotades a l’Haver. Sd: 1200,00 €. 

b) Al compte Bancs c/c es fa un ingrés de 8500 €, posteriorment es retiren 
1800 € i es fa un altre ingrés de 1000 €. 

Deure (572) Bancs c/c Haver 

8500,00 

1000,00 

1800,00 

 

 

Calculem el seu saldo: 
Suma de les quantitats anotades al Deure: 8500,00 + 1000,00 = 9500,00 €. 

Suma de les quantitats anotades a l’Haver: 1800,00 €. 

Suma de les quantitats anotades al Deure – Suma de les quantitats anotades a 
l’Haver = 9500,00 – 1800,00 = 7700,00 €. 
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En aquest cas, el saldo és deutor perquè la suma de les quantitats anotades al 
Deure és major que la suma de les quantitats anotades a l’Haver. Sd: 7700,00 €. 

c) Al compte Proveïdors es reflecteix un deute de 4000 €, posteriorment es 
cancel·la la meitat del deute i es contrau un altre deute per 1000 €. 

Deure (400) Proveïdors Haver 

2000,00 

 

4000,00 

1000,00 

 

Calculem el seu saldo: 

Suma de les quantitats anotades en el Deure: 2000,00 €. 

Suma de les quantitats anotades en l'Haver: 4000,00 + 1000,00 = 5000,00 €. 

Suma de les quantitats anotades en l'Haver - Suma de les quantitats anotades 
en el Deure = 5000,00 – 2000,00 = 3000,00 € 

En aquest cas, el saldo és creditor perquè la suma de les quantitats anotades 
en l'Haver és més gran que la suma de les quantitats anotades en el Deu. Sa: 
3000,00 €. 

d) Al compte Clients es registra un càrrec de 5000 €, un altre de 1500 € i 
un abonament de 6500 €. 

Deure (430) Clientes Haver 

5000,00 

1500,00 

6500,00 

 

 

Calculem el seu saldo: 
Suma de les quantitats anotades al Deure: 5000,00 + 1500,00 = 6500,00 €. 

Suma de les quantitats anotades a l’Haver: 6500,00 €. 

Suma de les quantitats anotades al Deure – Suma de les quantitats anotades a 
l’Haver = 6500,00 – 6500,00 = 0,00 €. 

En aquest cas, el saldo és nul perquè la Suma de les quantitats anotades al 
Deure és igual a la Suma de les quantitats anotades a l’Haver. So: 0,00 €. 
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3·· Registra al compte Bancs c/c de l’empresa JJP, SA les anotacions que 
creguis convenients, tenint en compte que els diners que hi ha a l’empresa 
el dia 1 de desembre de 20X0 ascendeix a 15 000 € i que durant el mes de 
desembre del mateix any realitza les operacions següents: 

a) El dia 3 retira 1800 € per pagar el lloguer de les seves oficines. 
b) El dia 10 un client fa una transferència bancària a favor de l’empresa 

per import de 4000 €. 
c) El dia 16 paga amb xec 5000 € a un proveïdor. 

d) El dia 30 paga la nòmina als seus empleats, que ascendeix a 6000 €. 
e) El dia 31 liquida, salda i tanca el compte. 

 

 

 

Deure (572) Bancs c/c Haver 

15 000,00 

4000,00 

 

 

 

19 000,00 

1800,00 

5000,00 

6000,00 

 

 

19 000,00 

 
Calculem el seu saldo: 
Suma de les quantitats anotades al Deure: 15000,00 + 4000,00 = 19 000,00 €. 

Suma de les quantitats anotades a l’Haver: 1800,00 + 5000,00 + 6000,00 = 12 
800,00 €. 

Suma de les quantitats anotades al Deure – Suma de les quantitats anotades a 
l’Haver = 19 000,00 – 12 800,00 = 6200,00 €. 

En aquest cas, el saldo es deutor perquè la Suma de les quantitats anotades al 
Deure és major que la Suma de les quantitats anotades a l’Haver. Sd: 6200,00 
€. 

6200,00 Sd 
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4·· En cadascuna de les situacions següents, quines masses patrimonials 
varien i en quin import? 

a) Es compra un ordinador per 1500 € i es paga per banc. 
b) Es venen mercaderies per 4000 € que queden pendents de cobrament. 
c) Es compren mercaderies per 5000 €, es paga la meitat mitjançant 

transferència bancària i la resta pendent de pagament. 
 

 

a) Es compra un ordinador per 1500 € i es paga per banc. 

En aquesta operació intervenen dos elements patrimonials d'Actiu. Un 
d'ells, l'ordinador, augmenta per valor de 1500,00 € perquè s'ha efectuat 
una compra, i l'altre, els diners en Banc, disminueix perquè s'ha realitzat 
un pagament per import de 1500,00 €. L’Actiu s'incrementa i disminueix 
en la mateixa quantia, per la qual cosa l'equació fonamental de el 
patrimoni se segueix complint. 

b) Es venen mercaderies per 4000 € que queden pendents de cobrament. 

En aquesta operació intervenen dos elements patrimonials d'Actiu. Un 
d'ells, les Mercaderies, disminueixen perquè s'ha realitzat una venda per 
import de 4000,00 €, i l'altre, el dret de cobrament (Clients), augmenta 
perquè es genera una factura pendent de cobrament per valor de 
4000,00 € . L’Actiu s'incrementa i disminueix en la mateixa quantia, de 
manera que l'equació fonamental del patrimoni se segueix complint. 

c) Es compren mercaderies per 5000 €, es paga la meitat mitjançant 
transferència bancària i la resta pendent de pagament. 

En aquesta operació intervenen tres elements patrimonials, dos d'Actiu i 
un altre de Passiu. El primer d'ells, les Mercaderies, és un element 
d'Actiu i augmenta per import de 5000,00 € perquè s'ha fet una compra. 
El segon d'ells, els diners en Banc, també és un element d'Actiu i 
disminueix per valor de 2500,00 € perquè s'ha realitzat un pagament. El 
tercer element patrimonial que intervé és el proveïdor; és un element de 
Passiu i augmenta perquè s'ha generat una factura pendent de 
pagament per Import de 2500,00 €. En aquesta operació, l’Actiu 
s'incrementa per 2500,00 € (5.000,00-2.500, 00) i el Passiu s'incrementa 
en la mateixa quantia, 2500,00 €, de manera que l'equació fonamental 
del patrimoni se segueix complint. 
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5·· Dos amics creen una empresa aportant 20 000 € cada un, que 
distribueixen de la manera següent: 

– Mobiliari d’oficina: 4000 €. 

– Equips informàtics: 5000 €. 

– Diners en efectiu: 6000 €. 

– Diners al compte corrent bancari: 25 000 €. 

Durant l’exercici econòmic l’empresa realitza les operacions següents: 

1. Compra Mercaderies por Import de 1200 € que paga en efectivo. 

2. Vende Mercaderies por valor de 2400 €, cobra 500 € en efectivo y el 
resto mediante la cuenta corriente bancaria. 

3. Compra un coche por Import de 25 000 €. Paga 5000 € dentro de 3 
meses y el resto lo pagará dentro de 2 años. 

4. Recibe un préstamo de una entidad bancaria por valor de 20 000 €, 
que tendrá que devolver dentro de 2 años. 

5. Retira 2000 € del Banc para ingresarlos en la Caixa de la empresa. 

6. Compra Mercaderies por Import de 4800 €, paga 1000 € mediante 
transferencia bancaria y el resto queda pendiente de pago. 

7. Paga mediante transferencia bancaria el primer plazo del punto 3. 

8. Vende Mercaderies por valor de 6700 €, cobra 1000 € mediante cheque 
bancario y el resto queda pendiente de cobro. 

9. Paga la deuda del punto 6 mediante transferencia bancaria. 

10. Cobra la deuda del punto 8 mediante transferencia bancaria. 

11. Compra Mercaderies por valor de 5200 € que quedan pendientes de 
pago. 

12. Vende Mercaderies por Import de 6400 € que quedan pendientes de 
cobro. 

a) Analitza i explica, utilitzant el raonament comptable bàsic, els fets 
comptables anteriors. 

b) Anota als comptes corresponents els fets comptables que consideris 
oportuns.
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Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(216) Mobiliari Actiu Augmenta: anotació al Deure 4000,00 

(217) Equips per a 
processos 
d’informació 

Actiu Augmenta: anotació al Deure 5000,00 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 6000,00 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 25 000,00 

(100) Capital social Patrimoni net Augmenta: anotació a l’Haver 40 000,00 
 

D (216) Mobiliari H  D 
(217) Equips per a 

processos d’informació 
H 

 4000,00     5000,00   

 

D (570) Caixa, € H  D (572) Bancs c/c H 

 6000,00     25 000,00   

 

D (100) Capital social H 

  40 000,00  
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Durant l’exercici econòmic l’empresa realitza les operacions següents: 

1. Compra mercaderies per import de 1200 €, que paga en efectiu. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 1200,00 € 

(570) Caixa, € Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 1200,00 € 

 

D (300) Mercaderies H  D (570) Caixa, € H 

 1200,00      1200,00  

2. Ven mercaderies per valor de 2400 €, cobra 500 € en efectiu i la resta, 
mitjançant el compte corrent bancari. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 500,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure  1900,00 € 

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 2400,00 € 

 

D (570) Caixa, € H  D (572) Bancs c/c H 

 500,00     1900,00   

 

D (300) Mercaderies H 

  2400,00  
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3. Compra un cotxe per un import de 25 000 €. Paga 5000 € al cap de 3 mesos 
i la resta ho pagarà d’aquí a 2 anys. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(218) Elements de 
transport 

Actiu Augmenta: anotació al Deure 25 000,00 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t 

Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 5000,00 

(173) Proveïdors 
d’immobilitzat a ll/t 

Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 20 000,00 

 

D 
(218) Elements de 

transport 
H  D 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t 

H 

 25 000,00      5000,00  

 

D 
(173) Proveïdors d’immobilitzat a 

ll/t 
H 

  20 000,00  

4. Rep un préstec d’una entitat bancària per valor de 20 000 €, que haurà de 
retornar d’aquí a 2 anys. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 20 000,00 

(170) Deutes a ll/t 
amb entitats de crèdit 

Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 20 000,00 
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D (572) Bancs c/c H  D 
(170) Deutes a ll/t amb 

entitats de crèdit 
H 

 20 000,00      20 000,00  

5. Retira 2000 € del banc per ingressar-los a la caixa de l’empresa. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 2000,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 2000,00 € 
 

D (570) Caixa, €  H  D (572) Bancs c/c H 

 2000,00      2000,00  

6. Compra mercaderies per import de 4800 €, paga 1000 € mitjançant 
transferència bancària. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 4800,00 € 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 1000,00 € 

(400) Proveïdors Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 3800,00 € 
 

D (300) Mercaderies H  D (572) Bancs c/c H 

 4800,00      1000,00  

 

 

D (400) Proveïdors H 

  3800,00  
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7.  Paga mitjançant transferència bancària al primer termini de l’apartat 3. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t 

Passiu Disminueix: anotació al Deure 5000,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 5000,00 

 

D 
(523) Proveïdors 

d’immobilitzat a c/t 
H  D (572) Bancs c/c H 

 5.000,00      5000,00  

8. Ven mercaderies per valor de 6700 €, cobra 1500 € mitjançant xec bancari i 
la resta queda pendent de cobrament. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 1500,00 

(430) Clientes Actiu Augmenta: anotació al Deure  5200,00 

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 6700,00 
 

D (572) Bancs c/c H  D (430) Clients H 

 1500,00     5200,00   

 

 

 D (300) Mercaderies H 

  6700,00  
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9.  Paga el deute del punt 6 mitjançant transferència bancària. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(400) Proveïdors Passiu Disminueix: anotació al Deure 3800,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 3800,00 
 

D (400) Proveïdors H  D (572) Bancs c/c H 

 3800,00      3800,00  

10. Cobra el deute de l’apartat 8 mitjançant transferència bancària. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 5200,00 

(430) Clientes Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 5200,00 

 

D (572) Bancs c/c H  D (430) Clientes H 

 5200,00      5200,00  

11. Compra mercaderies per valor de 5200 €, que queden pendents de 
pagament. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 5200,00 € 

(400) Proveïdors Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 5200,00 € 
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D (300) Mercaderies H  D (400) Proveïdors H 

 5200,00      5200,00  

12. Ven mercaderies per import de 6400 €, que queden pendents de cobrament. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(430) Clientes Actiu Augmenta: anotació al Deure  6400,00 € 

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 6400,00 € 

 

D (430) Clientes H  D (300) Mercaderies H 

 6400,00      6400,00  

6·· En la comptabilitat de l’empresa JJP, SA apareixen registrats els fets 
comptables següents: 

1.  

D (570) Caixa, € H  D (572) Bancs c/c H 

 10 000,00     30 000,00   

 

D (100) Capital Social H 

  40 000,00  

2.  

D (300) Mercaderies H  D (570) Caixa, € H 

 1200,00      1200,00  
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3.  

D (572) Bancs c/c H  D (300) Mercaderies H 

 2800,00      2800,00  

4.  

D (572) Bancs c/c H  D (570) Caixa, € H 

 2000,00      2000,00  

5.  

D (216) Mobiliari H  D 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t H 

 5200,00      5200,00  

6.  

D (300) Mercaderies H  D (400) Proveïdors H 

 3400,00      3400,00  

7.  

D (430) Clients H  D (300) Mercaderies H 

 5400,00      5400,00  

8.  

D 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t H  D (572) Bancs c/c H 

 5200,00      5200,00  

 



 

 

La metodologia comptable I 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

9.  

D (400) Proveïdors H  D (572) Bancs c/c H 

 3400,00      3400,00  

10.  

D (572) Bancs c/c H  D (430) Clients H 

 5400,00      5400,00  

a) Analitza i explica al teu quadern, utilitzant el raonament comptable 
bàsic, els fets comptables anteriors. 

b) Anota als comptes corresponents els fets comptables que consideris 
oportuns. 

 

a) Analitza i explica al teu quadern, utilitzant el raonament comptable bàsic, els 
fets comptables anteriors. 

1.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 10 000,00 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 30 000,00 

(100) Capital social Patrimoni net Augmenta: anotació a l’Haver 40 000,00 

2.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 1200,00 € 

(570) Caixa, € Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 1200,00 € 
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3.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure  2800,00 € 

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 2800,00 € 

4.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 2000,00 € 

(570) Caixa, € Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 2000,00 € 

5.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(216) Mobiliari Actiu Augmenta: anotació al Deure 5200,00 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t 

Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 5200,00 

6.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 3400,00 € 

(400) Proveïdors Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 3400,00 € 

7.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(430) Clientes Actiu Augmenta: anotació al Deure  5400,00 € 

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 5400,00 € 
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8.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t 

Passiu Disminueix: anotació al Deure 5200,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 5200,00 

9.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(400) Proveïdors Passiu Disminueix: anotació al Deure 3400,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 3400,00 

10.  

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 5400,00 

(430) Clientes Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 5400,00 
 

b) Al teu quadern, redacta l’enunciat les operacions que ha realitzat l’empresa 
JJP, SA. 

1. Dos amics creen una empresa aportant 10 000 € en efectiu i ingressant 30 
000 € en un compte corrent bancari. 

2. Compra Mercaderies per valor de 1200 €, que paga en efectiu. 

3. Ven Mercaderies per import de 2800 €, que cobra mitjançant transferència 
bancària. 

4. Retira 2000 € de la Caixa de l’empresa, que ingressa al compte corrent 
bancari. 

5. Compra mobiliari per a l’oficina per valor de 5200 €. El pagament 
s’efectuarà a curt termini. 

6. Compra mercaderies per valor de 3400 €, que queden pendents de 
pagament. 

7. Ven mercaderies per Import de 5400 €, que queden pendents de 
cobrament. 

8. Paga per banc el deute pendent per la compra de mobiliari. 

9. Paga el deute del proveïdor del punt 6 mitjançant transferència bancària. 

10. Cobra el deute del client del punto 7 mitjançant transferència bancària. 
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Cas pràctic de recapitulació 
Tres amics creen una empresa aportant-hi 25 000 € cada un, que 
distribueixen de la manera següent: 

▪ Mobiliari per a l’empresa valorat en 7000 €. 

▪ Equips informàtics per valor de 6000 €. 

▪ Mercaderies: 12 000 €. 

▪ Diners en efectiu: 10 000 €. 

▪ Diners al compte corrent bancari: 40 000 €. 

 

Durant l’exercici econòmic l’empresa realitza les operacions següents: 

1. Compra mercaderies per 4300 €, que paga mitjançant el compte 
corrent bancari. 

2. Compra a crèdit un cotxe valorat en 22 000 €. El pagament es realitza 
mitjançant dues quotes d’igual quantia, amb venciment a 3 i 20 mesos. 

3. Ven mercaderies per 2200 €, cobra 1000 € en efectiu i la resta 
mitjançant el compte corrent bancari. 

4. Rep un préstec d’una entitat bancària per valor de 15 000 €, que haurà 
de retornar d’aquí a 5 anys. 

5. Compra mobiliari per un import de 1900 €. Paga 900 € en efectiu i la 
resta, mitjançant transferència bancària. 

6. Retira 3000 € del banc per ingressar-los a la caixa de l’empresa. 

7. Compra mercaderies per valor de 8600 €, paga 1400 € mitjançant 
transferència bancària i la resta queda pendent de pagament. 

8. Ven mercaderies per import de 6800 €, cobra 1600 € mitjançant xec 
bancari i la resta queda pendent de cobrament. 

9. Venç la primera quota del punt 2. Es paga mitjançant transferència 
bancària. 

10. Cancel·la un terç del deute que té amb l’entitat bancària. 

11. Paga el deute de l’apartat 7 mitjançant transferència bancària. 

12. El client de l’apartat 8 paga el seu deute mitjançant transferència 
bancària. 

a) Analitza i explica al teu quadern, utilitzant el raonament comptable 
bàsic, els fets comptables anteriors. 
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b) Anota als comptes corresponents els fets comptables que consideris 
oportuns. 

 

Tres amics creen una empresa aportant-hi 25 000 € cada un, que distribueixen 
de la manera següent: 

▪ Mobiliari per a l’empresa valorat en 7000 €. 

▪ Equips informàtics per valor de 6000 €. 

▪ Mercaderies: 12 000 €. 

▪ Diners en efectiu: 10 000 €. 

▪ Diners al compte corrent bancari: 40 000 €. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(216) Mobiliari Actiu Augmenta: anotació al Deure 7000,00 

(217) Equips per a 
processos 
d’informació 

Actiu Augmenta: anotació al Deure 6000,00 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 12 000,00 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 10 000,00 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 40 000,00 

(100) Capital social Patrimoni net Augmenta: anotació a l’Haver 75 000,00 
 

D (216) Mobiliari H  D 
(217) Equips per a 

processos d’informació 
H 

 7000,00     6000,00   

 

D (300) Mercaderies H  D (570) Caixa, € H 

 12 000,00     10 000,00   
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D (572) Bancs c/c H  D (100) Capital social H 

 40 000,00      75 000,00  

Durant l’exercici econòmic l’empresa realitza les operacions següents: 

1. Compra mercaderies per 4300 €, que paga mitjançant el compte corrent 
bancari. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 4300,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 4300,00 

 

D (300) Mercaderies H  D (572) Bancs c/c H 

 4300,00      4300,00  

2. Compra a crèdit un cotxe valorat en 22 000 €. El pagament es realitza 
mitjançant dues quotes d’igual quantia, amb venciment a 3 i 20 mesos. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(218) Elements de 
transport 

Actiu Augmenta: anotació al Deure 22 000,00 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t 

Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 11 000,00 

(173) Proveïdors 
d’immobilitzat a ll/t 

Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 11 000,00 

 

D 
(218) Elements de 

transport 
H  D 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t 

H 

 22 000,00      11 000,00  

 

D 
(173) Proveïdors d’immobilitzat a 

ll/t 
H 

  11 000,00  



 

 

La metodologia comptable I 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

 

3. Ven mercaderies per 2200 €, cobra 1000 € en efectiu i la resta mitjançant el 
compte corrent bancari. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 1000,00 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure  1200,00 

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 2200,00 
 

D (570) Caixa, € H  D (572) Bancs c/c H 

 1000,00     1200,00   

 

D (300) Mercaderies H 

  2200,00  

4. Rep un préstec d’una entitat bancària per valor de 15 000 €, que haurà de 
retornar d’aquí a 5 anys. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 15 000,00 

(170) Deutes a ll/t 
amb entitats de crèdit 

Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 15 000,00 

 

 

D (572) Bancs c/c H  D 
(170) Deutes a ll/t amb 

entitats de crèdit 
H 

 15 000,00      15 000,00  
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5. Compra mobiliari per un import de 1900 €. Paga 900 € en efectiu i la resta, 
mitjançant transferència bancària. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(216) Mobiliari Actiu Augmenta: anotació al Deure 1900,00 

(570) Caixa, € Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 900,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 1000,00 
 

D (216) Mobiliari H  D (570) Caixa, € H 

 1900,00      900,00  

 

D (572) Bancs c/c H 

  1000,00  

6. Retira 3000 € del banc per ingressar-los a la caixa de l’empresa. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(570) Caixa, € Actiu Augmenta: anotació al Deure 3000,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 3000,00 
 

 

D (570) Caixa, € H  D (572) Bancs c/c H 

 3000,00      3000,00  
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7.  Compra mercaderies per valor de 8600 €, paga 1400 € mitjançant 
transferència bancària i la resta queda pendent de pagament. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(300) Mercaderies Actiu Augmenta: anotació al Deure 8600,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 1400,00 

(400) Proveïdors Passiu Augmenta: anotació a l’Haver 7200,00 
 

D (300) Mercaderies H  D (572) Bancs c/c H 

 8.600,00      1400,00  

 

D (400) Proveïdors H 

  7200,00  

8. Ven mercaderies per import de 6800 €, cobra 1600 € mitjançant xec bancari 
i la resta queda pendent de cobrament. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 1600,00 

(430) Clientes Actiu Augmenta: anotació al Deure  5200,00 

(300) Mercaderies Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 6800,00 
 

D (572) Bancs c/c H  D (430) Clientes H 

 1600,00     5200,00   

 

D (300) Mercaderies H 

  6800,00  
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9. Venç la primera quota del punt 2. Es paga mitjançant transferència 
bancària. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(523) Proveïdors 
d’immobilitzat a c/t 

Passiu Disminueix: anotació al Deure 11 000,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 11 000,00 
 

D 
(523) Proveïdors 

d’immobilitzat a c/t 
H  D (572) Bancs c/c H 

 11 000,00      11 000,00  

10. Cancel·la un terç del deute que té amb l’entitat bancària 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(170) Deutes a ll/t 
amb entitats de crèdit 

Passiu Disminueix: anotació al Deure 5000,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 5000,00 
 

D 
(170) Deutes a ll/t amb 

entitats de crèdit 
H  D (572) Bancs c/c H 

 5000,00      5000,00  

11. Paga el deute de l’apartat 7 mitjançant transferència bancària. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(400) Proveïdors Passiu Disminueix: anotació al Deure 7200,00 

(572) Bancs c/c Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 7200,00 
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D (400) Proveïdors H  D (572) Bancs c/c H 

 7.200,00      7200,00  

12. El client de l’apartat 8 paga el seu deute mitjançant transferència bancària. 

Raonament comptable bàsic: 

Comptes que hi 
intervenen 

Massa 
patrimonial Aplicació conveni Import 

(572) Bancs c/c Actiu Augmenta: anotació al Deure 5200,00 

(430) Clientes Actiu Disminueix: anotació a l’Haver 5200,00 
 

D (572) Bancs c/c H  D (430) Clientes H 

 5200,00      5200,00  
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Posa’t a prova 
Anota al teu quadern la resposta correcta: 

1. El conjunt d’operacions que, 
seguint unes normes, realitzen 
les empreses durant el procés 
comptable rep el nom de: 

a) Fets comptables. 

b) Tancament comptable. 

c) Metodologia comptable. 

d) Totes les respostes són 
incorrectes. 

2. El compte és: 

a) Un instrument per mesurar i 
representar l’evolució i la 
situació d’un element 
patrimonial. 

a) Un instrument que serveix per 
controlar les masses 
patrimonials. 

b) Un instrument per controlar els 
béns d’una empresa. 

c) Totes les respostes són 
correctes. 

3. No és un compte d’Actiu 
corrent: 

a) Mercaderies. 

b) Clients. 

c) Maquinària. 

d) Deutors. 

4. No és un compte de Passiu 
corrent: 

a) Proveïdors d’immobilitzat a 
llarg termini. 

b) Proveïdors d’immobilitzat a 
curt termini. 

c) Creditors per prestacions de 
serveis. 

d) Proveïdors. 

5. Descarregar un compte és: 

a) Realitzar-hi una anotació a 
l’Haver. 

b) Saldar-lo. 

c) Realitzar una anotació al 
Deure. 

d) Sumar el seu Deure i el seu 
Haver i calcular-ne el saldo. 

6. Realitzar una anotació al Deure 
d’un compte és: 

a) Abonar. 

b) Acreditar. 

c) Deure. 

d) Descarregar. 

7. Els comptes de Passiu tindran 
un saldo: 

a) Deutor. 

b) Creditor. 

c) Deutor o nul. 

d) Creditor o nul. 
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8. Segons el conveni de càrrec i 
abonament: 

a) Les disminucions de valor d’un 
Actiu es registren a l’Haver. 

b) Els augments de valor d’un 
Passiu es registren a l’Haver. 

c) Les disminucions de valor d’un 
Net es registren al Deure. 

d) Totes les respostes són 
correctes. 

9. Col·locar el saldo al costat del 
compte que sumi menys per 
igualar la suma creditora amb la 
deutora és: 

a) Liquidar un compte. 

b) Saldar un compte. 

c) Tancar un compte. 

d) Descarregar un compte. 

10. Dels elements patrimonials 
que es relacionen a continuació 
indica aquell el saldo del qual és 
per naturalesa deutor: 

a) Préstecs rebuts. 

b) Clients. 

c) Proveïdors. 

d) Creditors per prestacions de 
serveis. 

 

11. Al compte de Clients es 
reflecteix una factura pendent de 
cobrament per un total de 14 000 €, 
posteriorment es rep una 
transferència d’aquest client per 
valor de 10 000 € i s’emet una nova 
factura per valor de 5000 €. El 31 
de desembre el seu saldo será: 

a) Saldo deutor: 19.000 €. 

b) Saldo creditor: 9.000 €. 

c) Saldo deutor: 9.000 €. 

d) Saldo deutor: 1.000 €. 

12. Al sistema de partida doble: 

a) No hi ha deutor sense creditor ni 
creditor sense deutor. 

b) Tot càrrec en un o diversos 
comptes implica un abonament 
en un altre o uns altres comptes. 

c) La suma del que s’ha anotat al 
Deure ha de ser igual a la suma 
del que s’ha anotat a l’Haver: 

d) Totes les respostes són 
correctes. 
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