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Suggeriments didàctics 
L’objectiu d’aquesta unitat és que l’alumnat aprengui a liquidar comptes bancaris 
(tant a la vista com a crèdit), calculant els interessos i comissions, de forma 
manual i mitjançant l’ús d’aplicacions informàtiques com un full de càlcul. Per 
això, s’aplicarà la llei financera de la capitalització simple revisada a la unitat 
anterior. Per introduir els conceptes i continguts que es var analitzar a la unitat, 
pot ser molt útil realitzar-ne una presentació per la qual cosa es recomana 
utilitzar com a document de suport l’esquema inicial del llibre de l’alumne. 

El desenvolupament dels continguts de la unitat comença amb un epígraf 
dedicat a explicar la terminologia utilitzada a l’operativa bancària i especificar 
quina és la data de valor dels diferents apunts d’un compte, segons la normativa 
i la pràctica habitual. Pel que fa a la terminologia bancària, és important que el 
docent faci veure a l’alumnat que ja hagi cursat el mòdul de Tècnica Comptable 
que els càrrecs i abonaments en compte es realitzen des del punt de vista de les 
entitats bancàries, per la qual cosa a la gestió de la tresoreria tenen un significat 
invers a aquell que han vist a comptabilitat. 

També cal insistir en un concepte a tenir molt en compte dins de l’àrea de 
tresoreria: la data de valor de les operacions, sobre aquest concepte gira tota 
l’operativa de la liquidació dels comptes corrents i de crèdit. Per aquest motiu, al 
llarg del llibre s’insistirà en la importància de la data de valor (per exemple, a les 
unitats 10 i 11, i a més, als projectes finals).  

Als següents epígrafs de la unitat, s’indica el procediment de càlcul de les 
liquidacions de comptes bancàries a la vista i dels comptes de crèdit. En 
aquestes liquidacions s’utilitzaran les formes abreviades per al càlcul dels 
interessos.  

S’aconsella que, quan l’alumnat realitzi càlculs intermedis, operi amb el major 
número de decimals a fi que el resultat sigui allò més exacte possible. No 
obstant això, quan els resultats són finals i expressats en euros, cal arrodonir al 
cèntim més proper (2 decimals). També cal insistir en què els interessos cobrats 
i pagats per les entitats, comissions bancàries i retencions a ingressar a Hisenda 
són resultats finals, encara que sigui un data intermèdia per obtenir un altre com 
pot ser el saldo final d’un compte de crèdit o a la vista. Per tant, han d’arrodonir-
se al cèntim més proper. 

Un cop exposats els continguts de la unitat, cal realitzar les activitats i casos 
finals, així com respondre a les qüestions en format test de l’autoavaluació.  

La pràctica totalitat de les activitats estan resoltes en un full de càlcul que 
s’ofereix conjuntament a aquest document.   

En realitzar totes les activitats de la unitat, cal fer èmfasi en què els alumnes 
expliquin els resultats obtinguts com si estiguessin elaborant un petit informe per 
un hipotètic superior jeràrquic a l’àrea de tresoreria. Per això, és molt important 
que el professor també actuï d’aquella forma, recapitulant les dades de 
l’enunciat de cada activitat un cop s’hagi obtingut la solució. 
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Els materials complementaris dels que disposem són: 

– BLINK: on es troba la unitat digital i el material complementari d’aquesta unitat. 

– Presentacions multimèdia: són presentacions en PowerPoint per donar suport 
a les explicacions amb ajuda d’un ordinador i un projector. 

– Avaluacions tipus test. 

– Projectes finals: un per trimestre, que els alumnes podran desenvolupar en 
grup o de forma individual. 

– Activitats: a la versió digital a cada unitat. 

A continuació, es mostra una taula resum amb tots els recursos per aquesta 
unitat: 

 

Recursos de la Unitat 5 

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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Resumeix 

Copia i completa al teu quadern l’esquema següent: 
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Resol 

Operativa amb els comptes bancaris 

1·· L’empresa PISA té obert un compte a VEROBANK. A l’inici del dia, el 

saldo a favor de l’empresa era de 2000 €. PISA ha cobrat 15 000 € a un 
client i ha pagat 17 400 € a un proveïdor. Expressa les operacions anteriors 
emprant la terminologia bancària adequada. 

El llibre d’Excel adjunt a aquest solucionari conté les solucions a les activitats 
d’aquesta unitat. Per accedir a la solució d’aquesta activitat, només cal clicar al 
full Resol 1. 
Des de la perspectiva bancària, al començament del dia, el saldo del compte 
obert a l’entitat VEROBANK de la que és titular l’empresa PISA és de 2 000 € a 
favor de l’empresa, per la qual cosa diem que aquest compte té saldo creditor: 
l’entitat bancària està finançada per l’empresa per aquesta quantitat. 
En aquest dia hi ha hagut dues operacions que han produït apunts al compte. 
Com que no tenim més informació, suposem que la data d’operació, en la qual 
es registra, coincideix amb la data de valor, moment en què comença a reportar 
interessos l’anotació. 
El primer apunt és una anotació en l’Haver del compte, produint-s’hi un 
abonament per import de 15 000 €. Després d’aquesta operació, el saldo 
creditor passa a ser de 17 000 €. 
La segona operació és un apunt al Deure del compte, produint-s’hi un càrrec per 
import de 17 400 €. Després d’aquesta operació, el saldo deutor passa a ser de 
400 € a favor de l’entitat bancària (números vermells), que és la que té el dret a 
que li siguin retornats per part del client bancari (l’empresa PISA). 
Per tant, un resum de l’extracte bancari d’aquest dia pot ser el que es mostra al 
full Resol 1 de l’Excel d’activitats de la unitat. 
 
2·· Assenyala la data valor de totes aquestes operacions bancàries 
realitzades el dilluns 30 de gener:: 

a) Una entrega de diners a finestreta realitzada a les 9.00 h del matí, si s’és 
consumidor i si no se n’és. 

b) Una entrega de diners a finestreta realitzada a les 13.30 h, si s’és 
consumidor i si no se n’és. 
c) Presentació per cobrar un xec en un compte del BBVA lliurat contra un 
compte del BBVA. 
d) La mateixa operació, però el compte lliurat és del BANCO SANTANDER, 
amb abonament el dia 2 de febrer. 
e) Pagament de la nòmina a un treballador mitjançant transferència des del 
compte de l’empresa del BANCO POPULAR al compte del treballador al 
mateix banc, carregada al compte de l’empresa aquest mateix dia. 
f) Compra de valors realitzada aquest dia i que va ser ordenada el 27 de 
gener. 

Pàgina 89 



 Liquidació dels comptes bancaris 

6 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

g) Xec pagat a finestreta. 
h) Rebut (càrrec directe) retornat el cobrament del qual va tenir data de 
valor el 20 de gener. 
i) Rebut (càrrec directe) de la llum carregat aquest dia. 
j) Venda de dòlars USA, realitzada aquest dia. 
k) Cobrament de transferència a un compte del BBVA realitzada per 
CAIXABANK, amb disposició de fons el dimecres. 
l) Compra de lliures esterlines, amb entrega realitzada el mateix dia.  
La solució a aquesta activitat es troba al llibre Excel adjunt, a la pestanya Resol 
2.  

Liquidació dels comptes a la vista 

3·· Amb un saldo inicial de 4000 € al compte corrent i les mateixes 
condicions de l’Exemple 2, realitza la liquidació del mes de maig si 
l’ASSESSORIA LLUÏSA ha realitzat les operacions següents: 

a) El 2 de maig porta a cobrar dos xecs: un contra un compte del banc 
BBC (disposició el dia 4) i l’altre del BANC VILABLÍ, ambdós amb nominal 
de 3000 €. La comissió que cobra el banc el dia 4 és de 20 €. 

b) El 16 de maig presenta a cobrament la seva remesa de rebuts per import 
de 40 000 €, amb data de valor de 20 de maig. 

c) El 24 de maig ingressa a compte, a les 12.00 h, 2000 € en efectiu. 

d) El 26 de maig són retornats rebuts per import de 6000 €, presentats per 
al seu cobrament en el punt b) anterior.. 

La solució a aquesta activitat es troba al llibre Excel adjunt, a la pestanya Resol 
3. 
Per resoldre aquesta activitat, la primera cosa que hem de fer és ordenar les 
operacions realitzades al compte segons la data valor (de menor a major data 
valor o, si es prefereix, de més llunyana a més propera a la data de liquidació). 
Després de l’ordenació, calculem els saldos i procedim a comptar els dies que 
han romàs inalterats i els números comercials. Un cop fet tot això, obtenim el 
quadre que es mostra al full Activitat 3 de l’Excel d’activitats d’aquesta unitat. 
A continuació, calculem els interessos totals reportats aquest mes (suposem 
una liquidació mensual): 

; 

  

Per últim, el saldo final és igual a: 
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Liquidació d’interessos en comptes de crèdit 

4·· PNEUMÀTICS RODOSA disposa d’un compte de crèdit, de liquidació 
mensual, amb un límit de 18 000 €, al qual s’hi apliquen els interessos 
següents: 12,50 % anual (any civil) per als interessos deutors, 20 % anual 
(any civil) per als excedits i 0,25 % (any civil) per als interessos creditors. 
Les despeses d’estudi i pagament al notari pugen a 120 € i es carreguen a 
compte el dia 1 d’octubre. La comissió per no disposició és de 0,2 %, la 
comissió d’excedits és de 30 € i la data de valor dels ingressos en efectiu 
és el dia hàbil següent. Durant el mes d’octubre s’han realitzat les 
operacions següents: 
 
a) El 2 d’octubre paga la nòmina, que puja a 4500 €. 
b) El dia 4 realitza un pagament a proveïdors de 5000 €. 
c) El 13 d’octubre realitza una transferència de 6000 € a un proveïdor. 
d) El 17 d’octubre ingressa, a les 12.00 h, 1000 € al compte de crèdit. 
e) El 18 d’octubre va donar l’ordre de vendre unes accions de 
TELEFÓNICA per import de 6000 €, i va ingressar els diners d’aquesta 
venda el dia 20 d’aquest mes. 
f) El 21 d’octubre va donar l’ordre de comprar divises per import de 6250 € 
per fer un pagament a un proveïdor, i el banc entrega les divises el dia 24 
d’aquest mes. 
g) El 25 d’octubre realitza, mitjançant transferència, el pagament fraccionat 
de l’impost sobre 
societats, l’import del qual puja a 4000 €, essent l’excedit autoritzat pel 
banc. 
 
Amb data de valor de l’1 de novembre, PNEUMÀTICS RODOSA cancel·la el 
compte de crèdit. 
 
Quin és l’import total que haurà de pagar? 
 
La solució a aquesta activitat es troba al llibre Excel adjunt, a la pestanya Resol 
4. 
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Com a l’activitat proposada número 2, comencem per ordenar per data de valor 
les operacions indicades a l’enunciat i, a continuació, obtenim els saldos i els 
números comercials corresponents a cada tipus d’interessos. 
Abans de cancel·lar el compte de crèdit, calcularem els interessos a favor de les 
diferents parts. En aquest cas, només existeixen interessos a favor de l’entitat 
de crèdit: interessos deutors i interessos per excedits. 
Els interessos per posicions deutores a favor de l’entitat són: 

 

I els interessos per excedits:  

 

A més dels interessos, l’entitat de crèdit cobrarà a RODOSA les comissions. 
En primer lloc, calculem la comissió per no disposició; per fer-ho, comencem 
calculant el saldo mitjà dispost: 

 

La diferència entre el límit disponible i el saldo mitjà disposat serà el saldo mitjà 
no disposat, que es multiplicarà pel tant aplicable (0,2%) per calcular l’import de 
la comissió per no disposició: 

 
Com hi ha hagut saldos excedits, l’entitat de crèdit li cobra per aquest concepte 
una comissió de 30 €. 
En resum, l’import que haurà de pagar RODOSA per cancel·lar el compte de 
crèdit serà el següent:  
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Practica 
1·· Liquida un compte corrent que retribueix un 0,25 % als saldos creditors 
(tipus de retenció del 19 %) i un 19 % als deutors (comissió per descoberts 
de 30 €), si el saldo inicial, a 1 d’octubre, era creditor i ascendia a 1000 € i 
s’han realitzat les operacions següents aquest mes (l’entitat realitza 
liquidacions mensuals i considera l’any civil). Ha de tenir-se en compte la 
comissió de manteniment, que és de 3 € mensuals: 

a) Ingrés en efectiu de 5000 € a les 12.00 h del dilluns dia 5 d’octubre; 
l’hora de tall és a les 11 h. 

b) Presentació a cobrament, el dimecres dia 7, d’un xec per import de 10 
000 € lliurat contra un compte d’una altra entitat bancària; s’abona a 
compte el dia 9 d’octubre. 

c) El dia 12, dilluns, venda de valors per import de 30 000 €; l’abonament a 
compte es produeix el dia 13. 

d) El dimarts 13, venda de lliures esterlines (data de valor 14), que s’han 
rebut mitjançant transferència d’un client anglès, per import de 4000 €. El 
banc cobra una comissió de 40 € el mateix dia 13. 

e) El divendres 16, ingrés de 2000 € a compte a les 9.00 h. 

f) El 21, dimecres, un proveïdor cobra un xec de 20 000 € lliurat contra el 
compte corrent. 
g) El dilluns 25 s’ordena a la sucursal bancària la compra de francs 
suïssos per import de 6200 €. L’entrega es produeix el dimarts. El banc 
cobra, el mateix dia de l’entrega, una comissió de 50 € per la compra de 
divises. 
h) El 26, dimarts, es deixa per gestionar el cobrament d’un xec de 3000 € 
lliurat contra una altra entitat (data de valor 28 d’octubre). 
i) El banc presenta a compensació el dia 28 el xec del punt anterior, i 
resulta impagat. 

j) El 28 d’octubre es produeix el pagament de la nòmina als treballadors 
amb 20 000 €. 
La solució a aquesta activitat es troba al llibre Excel adjunt, a la pestanya 
Practica 1. 
Per resoldre aquesta activitat, la primera cosa que hem de fer és ordenar les 
operacions realitzades al compte segons la data valor (de menor a major data 
valor o, si es prefereix, de més llunyana a més propera a la data de liquidació). 
Després de l’ordenació, calculem els saldos i procedim a comptar els dies que 
han romàs inalterats i els números comercials, com es mostra al full Practica 1 
de l’Excel. 
Per liquidar el compte, calcularem els interessos a favor de les diferents parts. 
En primer lloc, obtindrem els interessos creditors, és a dir, els interessos a favor 
del client titular del compte bancari: 
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Després determinem l’import de la retenció de la manera següent: 

 

Després procedim al càlcul dels interessos per posicions deutores a favor de 
l’entitat: 

 

El saldo final, sumats als interessos creditors, restats els interessos deutors, 
retenció i les comissions és el següent: 

 

 
Per tant, el saldo d’aquest compte corrent és deutor (a favor de l’entitat) i per 
un import de 2 323,87 €. 

2·· L’empresa BRUSA té contractat un compte corrent amb l’entitat 

EGABANK. La liquidació d’interessos i comissions és trimestral. El tipus 
d‘interès deutor és del 18 % i el creditor del 0,30 %, i en ambdós es 
considera comercial. Els números deutors han ascendit a 28 000 € i els 
creditors a 900 000 €. La comissió per descoberts és de 40 € al trimestre i 
la de manteniment de 10 € al trimestre. Determina el saldo final si, abans 
de la liquidació, el saldo ascendia a 3000 € (creditor) i el tipus de retenció 
és del 19 %.  

Calcularem els interessos creditors i la retenció corresponent: 

 

 

Després obtenim els interessos deutors de la manera següent: 

 

Per últim, determinem el saldo després de la liquidació on, ja que hi ha hagut 
números deutors, sabem que ha existit un descobert:  
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Per tant, el saldo d’aquest compte corrent és creditor (a favor de l’empresa) i per 
un import de 2 942,07 €. 
Si premem l’enllaç del marge del text, accedim al llibre d’Excel que conté les 
solucions a les activitats d’aquesta unitat. Per accedir a la solució d’aquesta 
activitat, només cal clicar al full Practica 2. 

3·· L’1 de juliol PEKOSA contracta un compte de crèdit per finançar un 
dèficit de tresoreria. El límit de l’import és de 10 000 € i s’apliquen al 
compte els interessos següents: 12 % anual per als deutors, 20 % anuals 
per als excedits i 0,5 % per als creditors. L’any que s’aplica és el comercial 
i la retenció és del 19 %. Les despeses d’estudi i de pagament al notari 
pugen a 100 € i el banc els carrega a compte el dia 1 del mes corresponent. 
La comissió per no disposició és del 0,20% i la comissió d’excedits és de 
10 €. PEKOSA realitza les operacions següents: 

a) El dia 1 de juliol paga la nòmina dels seus treballadors per import de 
8000 € amb data de valor del dia 2 del mateix mes. 

b) El 6 de juliol hi ha un ingrés de rebuts (càrrecs directes) per import de 
2000 €. El càrrec al compte del client de l’empresa es produeix el dia 7 de 
juliol. 

c) El 14 de juliol paga un xec per import de 2500 €. Els diners surten del 
compte aquest mateix dia. 

d) El dia 18 de juliol es retornen rebuts, dels cobrats al punt b), per import 
de 700 €. 

e) El dia 18 de juliol, PEKOSA també dona l’ordre de compra de dòlars USA 
per import de 3000 €, i l’entrega es produeix el dia següent. L’entitat 
bancària, que autoritza l’excedit, li cobra una comissió de 25 € per 
l’adquisició de les divises amb data de valor i d’operació del 19 de juliol. 

f) El divendres dia 20 de juliol presenta a cobrament un xec de 1000 € 
contra un compte d’una altra entitat, ingressat el dia 23 de juliol. 

g) El dimecres 25 de juliol realitza un ingrés al compte de crèdit de 1500 € a 
les 9.00 h (l’hora de tall és a les 12.00 h). 

h) El dimecres 25 de juliol també ven valors per import de 4000 €, 
ingressats a compte el dia 26 de juliol. 

PEKOSA cancel·la el compte el dia 1 d’agost. Realitza la seva liquidació. 

La solució a aquesta activitat es troba al llibre Excel adjunt, a la pestanya 
Practica 3. 

Com en activitats anteriors, procedim a ordenar les operacions per data valor, a 
obtenir els saldos i els corresponents números comercials, com es mostra al full 
Activitat final 3 de l’Excel. 
Observem en aquest compte de crèdit que no hi ha saldos a favor del creditor i, 
per tant, tampoc hi ha números creditors. 
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Amb els saldos deutors, exclosos aquells imports que superen el límit de 
disposició, s’obtenen els interessos deutors de la manera següent: 

 

Amb la suma dels números comercials excedits: 

 

A més dels interessos, l’entitat cobrarà a PEKOSA les comissions. En primer 
lloc, calculem la comissió per no disposició. Per fer-ho, comencem calculant el 
saldo mitjà dispost: 

 

La diferència entre el límit disponible i el saldo mitjà dispost és el saldo mitjà no 
dispost, que es multiplica pel tant aplicable (0,2%) per calcular l’import de la 
comissió por no disposició. 

 
Com que hi ha hagut saldos excedits, l’entitat de crèdit li cobra per aquest 
concepte una comissió de 10 €. 
Resumint, l’import que ha de pagar PEKOSA per cancel·lar el compte de crèdit 
és el següent: 

 

 
Per tant, el saldo d’aquest compte de crèdit és deutor (a favor de l’entitat) i per 
un import de 5 926,02 € el qual haurà de pagar per cancel·lar l’operació. 

4·· L’empresa ISA contracta un compte a la vista amb SILBANK, on 
s’estableix que la liquidació serà trimestral, la comissió de manteniment 
serà de 15 € al trimestre i la comissió per descobert de 60 €. En la present 
liquidació, els interessos deutors pugen a 200 € i els creditors a 20 €, amb 
una retenció del 19 %. Determina el saldo final si el saldo anterior és 
creditor per import de 6000 €. 

Determinem el saldo després de la liquidació i, ja que hi ha hagut números 
deutors, sabem que ha existit un descobert:  

 

 
Per tant, el saldo d’aquest compte corrent és creditor (a favor de l’empresa) i per 
un import de 5 741,20 €. 
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La solució a aquesta activitat es troba al llibre Excel adjunt, a la pestanya 
Practica 4. 

5·· L’empresa LABORIOSA, davant les necessitats de liquiditat que se li 
presenten en el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig, ambdós 
inclosos, decideix contractar un compte de crèdit amb l’entitat bancària 
SILBANK, amb les condicions següents: 

− Límit del crèdit: 60 000 €, amb una comissió d’obertura de 500 € i unes 
despeses de notari de 300 €, carregats al compte de crèdit el dia de 
l’obertura (1 d’abril). 

− Interessos creditors del 0,50 % (any civil), amb una retenció del 19 % i 
interessos deutors del 12,50 % (any civil). 

− En el cas que l’entitat bancària autoritzi l’empresa a tenir excedits 
(disposicions per sobre del límit del crèdit), li aplicarà uns interessos del 
20 % (any civil). 

− La comissió per no disposició puja al 0,2 % del saldo mig no dispost, i 
la d’excedits és de 30 € per cada excedit produït.  

− Els ingressos en efectiu per finestreta s’entenen realitzats el dia 
següent de l’entrega. 

Les operacions realitzades per LABORIOSA en el compte de crèdit van ser 
les següents: 

a) El dia 2 d’abril, dimarts, l’empresa realitza una transferència de 35 000 € 
per al pagament de les nòmines dels seus treballadors. El càrrec es 
produeix aquest mateix dia al compte de l’empresa. 

b) El dia 17 d’abril, dimecres, emet un xec per import de 23 000 € com a 
pagament a un proveïdor. El xec és carregat al compte de l’empresa el dia 
19 d’abril. 

c) El dia 27 d’abril, dimarts, són presentats per al cobrament rebuts 
(càrrecs directes) per import de 65 000 € i es carreguen al compte dels 
pagadors corresponents el dia 29. 

d) El dia 2 de maig, dimarts, l’empresa ordena la transferència de 45 000 € 
per al pagament de les nòmines als seus treballadors. El càrrec es 
produeix al compte de l’empresa el mateix dia. 

e) El 13 de maig, dilluns, adquireix unes divises per 17 000 €. L’entrega es 
produeix el dia 15 (data de valor). 

Amb data de valor 1 de juny, realitza la liquidació dels diferents interessos, 
incloses les retencions, i comissions produïdes entre l’1 d’abril i el 30 de 
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maig. Determina l’import que l’empresa LABORIOSA haurà d’entregar per 
a la cancel·lació del compte de crèdit. 

Com en activitats anteriors, procedim a ordenar les operacions per data valor, a 
obtenir els saldos i els corresponents números comercials, com es mostra al full  
Practica 5 de l’Excel. 

Observem en aquest compte de crèdit que no hi ha excedits i sí saldos a favor 
de l’entitat (deutors) i a favor de l’acreditat (creditors). Amb els saldos creditors 
s’obtenen els interessos a favor de l’acreditat i la retenció corresponent, 
procedint a arrodonir al cèntim ambdós imports: 

 

 

Amb els saldos deutors s’obtenen els interessos deutors: 

 
Calculem la comissió per no disposició. Per fer-ho, comencem calculant el saldo 
mitjà dispost, tenint en compte que sumant abril i  maig hi ha 61 dies: 

 
La diferència entre el límit disponible i el saldo mitjà dispost és el saldo mitjà no 
dispost, que es multiplica pel tant aplicable (0,2%) per calcular l’import de la 
comissió per no disposició: 

 
Com que no hi ha hagut saldos excedits, l’entitat de crèdit no cobra la 
corresponent comissió i la quantitat que ha de pagar l’empresa per cancel·lar el 
compte de crèdit és: 

 

 
Per tant, el saldo d’aquest compte de crèdit és deutor (a favor de l’entitat) i per 
un import de 56 740,57 € que serà el que aboni per cancel·lar el compte. 

6·· L’empresa GURBASA realitza els pagaments i cobraments del dia a dia 
del seu negoci a través d’un compte corrent obert a l’entitat bancària 
JARAMABANK, amb les condicions financeres següents: 

− Interessos creditors de l’1 % (any civil) amb una retenció del 19 %, 
practicada per l’entitat bancària JARAMABANK, a compte de l’impost 
sobre societats que pagui el titular del compte (en el nostre supòsit, 
l’empresa GURBASA). 
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− En cas que l’entitat bancària JARAMABANK autoritzi a operar en 
descobert a l’empresa GURBASA (per sobre del saldo a favor de 
l’empresa), li aplicarà uns interessos deutors del 20 % (any civil). 

− La comissió de manteniment del compte, cobrada per l’entitat bancària 
cada 2 mesos, puja a 7 €, i la del descobert és de 27 € per cada cas produït 
en període de liquidació. 

− Els ingressos en efectiu per finestreta s’entenen realitzats el dia 
següent de l’entrega. 

El saldo inicial, a 1 de març, ascendia a 30 000 €, i l’empresa realitza les 
operacions següents: 

a) El dilluns, dia 4 de març, l’empleat de tresoreria sol·licita el 
reintegrament de 1000 € del compte per poder disposar d’aquest import a 
la caixa física de l’empresa. 

b) El dimecres, dia 6 de març, l’empleat de tresoreria fa entrega a l’entitat 
d’un xec per cobrar i ingressar en el compte, amb un nominal igual a 20 
000 €, en el que el lliurat és de la pròpia entitat bancària JARAMABANK. 

c) El dia 12 de març, dimarts, emet un xec per import de 25 000 € com a 
pagament a un proveïdor. El xec és carregat al compte de l’empresa el dia 
14 de març. 

d) El dia 26 de març, dimarts, són presentats al cobrament rebuts (càrrecs 
directes) per import de 100 000 €i s’abonen al compte de JARAMABANK el 
dia 28, data de valor per a l’empresa. 

e) El dia 29 de març, divendres, l’empresa dona l’ordre de transferència de 
pagament de les nòmines dels seus treballadors per 105 000 €. 

El càrrec es produeix al compte de l’empresa el mateix dia. 

f) El dia 3 d’abril, dimecres, l’empleat de tresoreria realitza una entrega 
física d’efectiu per import de 1500 €a la sucursal de l’entitat bancària 
JARAMABANK. 

g) El dia 15 d’abril, dilluns, l’empresa dona l’ordre de venda d’unes accions 
per un import de 30 000 €. L’ingrés de la venda es produeix el 18 d’abril. 

h) El dia 26 d’abril, divendres, són presentats al cobrament rebuts (càrrecs 
directes) per import de 83 000 €. Es carreguen al compte dels 
corresponents pagadors el dia 29 d’abril. 

i) El dia 30 d’abril, dimarts, ‘empresa dona l’ordre de transferència de 110 
000 € per al pagament de les nòmines dels seus treballadors. El càrrec es 
produeix en el compte de l’empresa el mateix dia. 
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Realitza la liquidació dels interessos, incloses les retencions, les 
comissions produïdes entre març i abril i el saldo final del compte corrent 
després de la seva liquidació. 

Per resoldre aquesta activitat, la primera cosa que cal fer és ordenar les 
operacions realitzades al compte segons la data de valor (de menor a major 
data de valor o, si es prefereix, de més llunyana a més propera a la data de 
liquidació). Després de l’ordenació, calculem els saldos i procedim a comptar els 
dies que han romàs inalterats i els números comercials. Un cop fet tot això, 
obtenim el quadre que trobem al full Practica 6 de l’Excel. 
Podem observar que únicament hi ha saldos a favor del titular del compte 
corrent (l’empresa) i que, en el període de liquidació, no ha incorregut en cap 
descobert. Per tant, només es calculen els interessos creditors i la seva 
retenció, procedint a arrodonir al cèntim ambdós imports: 

 

 

Determinem el saldo després de la liquidació, per la qual cosa incloem la 
comissió per manteniment del compte corrent:  

 

 
Per tant, el saldo d’aquest compte corrent és creditor (a favor de l’empresa) i per 
un import de 23 539,90 €.  
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Cas pràctic final 

L’empresa PINTURES PÉREZ, SL preveu que tindrà un dèficit de tresoreria 
durant el mes d’octubre, per això vol contractar un producte financer per 
fer-hi front fins l’1 de novembre, quan rebrà el pagament d’una subvenció 
de la qual ha resultat adjudicatària. 

Durant aquest mes preveu que realitzarà les operacions següents, totes 
expressades amb data de valor: 

− L’1 d’octubre ha d’abonar les nòmines als seus treballadors, per import 
de 14 000 €. 

− El 7 d’octubre rebrà 1000 € en concepte de renda d’un local que té llogat. 

− El 8 d’octubre pagarà 900 €  de quota d’un rènting de les furgonetes que 
fa servir al negoci. 

− El 16 d’octubre ha d’abonar 4000 € en concepte de quota d’un préstec. 

− El 17 d’octubre ha de realitzar una transferència de 17 000 € per al 
pagament a un proveïdor. 

− El 23 d’octubre rebrà 3500 € en concepte de cobrament d’un client. 

− El 23 d’octubre realitzarà el pagament de la quota del lísing financer 
sobre una màquina, per import de 1000 €. 

− El 29 d’octubre rebrà 1500 € en concepte de cobrament d’un altre client. 

Per afrontar el finançament del mes, a l’empresa se li presenten dues 
alternatives (en ambdós casos comporten unes despeses d’estudi i 
notarials de 200 €, que el banc carregarà l’1 d’octubre): 

1. Sol·licitar un compte de crèdit per l’import màxim que necessitarà (35 
100 €, despeses incloses), al qual s’aplicaran els interessos següents: 12 
% anual (any comercial) per als interessos deutors, 20 % anual (any 
comercial) per als excedits i 0,25 % per als interessos creditors. La 
comissió per no disposició és del 0,1 % i la comissió d’excedits de 10 €. 

2. Sol·licitar un préstec per l’import total, amb un interès d’un 11 % simple 
anual, any comercial, i a més contractar un compte d’alta remuneració 
(amb un interès de l’1 %, essent l’any comercial), on dipositi els diners que 
no li facin falta fins que hagi de realitzar els pagaments corresponents. 

a) Liquida el compte de crèdit de la primera alternativa, en el cas que 
PINTURES PÉREZ, SL la sol·licités i es complissin les seves previsions. 

b) Liquida el compte corrent de la segona alternativa, en el cas que 
PINTURES PÉREZ, SL la contractés i es complissin les seves previsions. 

c) Quina de les dues alternatives és la més interessant per a l’empresa? 
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a) Procedim d’idèntica forma a com hem fet en altres liquidacions de comptes de 
crèdit i arribem al resultat que es mostra al full Cas final de l’Excel. 
Com hem suposat que el límit sol·licitat i concedit ha sigut de 35 100 € i que no 
existirà cap desviació entre la realitat i les previsions, només hi hauria interessos 
deutors que s’obtindrien aplicant la següent fórmula: 

 

Calculem la comissió per no disposició, per fer-ho, comencem calculant el saldo 
mitjà dispost (31 dies del mes d’octubre): 

 

La diferencia entre el límit disponible i el saldo mitjà dispost és el saldo mitjà no 
dispost, que es multiplica pel tant aplicable (0,1%) per calcular l’import de la 
comissió per no disposició: 

 
Com que no hi haurà saldos excedits, l’entitat de crèdit no cobra la corresponent 
comissió i la quantitat que hauria de pagar l’empresa per cancel·lar el compte de 
crèdit és: 

 

Si la forma de finançar les necessitats de tresoreria que es presenten en aquell 
mes fos mitjançant un compte de crèdit, l’empresa hauria de pagar a l’entitat de 
crèdit 31 354,52 €. 
b) Procedim d’idèntica forma a com hem fet en altres liquidacions de comptes 
corrents i arribem al següent resultat que es mostra al full Cas final de l’Excel 
adjunt. En aquest cas no existirien descoberts i, segons es diu a l’anunciat, 
tampoc cap comissió de manteniment. Per tant, la liquidació dels interessos 
creditors i la retenció seria la següent: 

;  

 

El saldo, després de la liquidació, seria: 

 

 
Quan arribi al final del mes d’octubre, l’empresa disposarà al compte corrent de 
4 008,08 € per fer front als 35 100 € més els interessos que hagin reportat.  
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Ara bé, haurà de tenir-se en compte que l’import retingut (1,90 €) és propietat de 
l’empresa que aplicarà quan realitzi la declaració de l’impost sobre societats, bé 
pagant menys a Hisenda bé perquè se li retorni per així correspondre. 
c) Calcularem a quina de les dues possibilitats haurà de pagar un import més 
gran per saldar el deute. 
1. All compte de crèdit hem vist que seria 31 354,52 €. 
2. Al préstec, en haver rebut 35 100 € hauria de retornar: 

 
Ara bé, disposarà dels diners depositats al compte d’alta remuneració i la 
retenció suportada pels interessos produïts per aquest compte per fer front a 
part d’aquell pagament. Per tant, els diners necessari serien: 

 
Com veiem, per a les dades amb les que hem treballat, l’ import a pagar per 
saldar el deute si s’utilitza un compte de crèdit és menor que el préstec combinat 
amb un compte corrent malgrat ser l’import de les comissions i despeses inicials 
d’igual import i el tipus d’interès major al compte de crèdit. 
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Posa’t a prova 
1. Les de la perspectiva bancària, en 
els comptes corrents les anotacions 
que augmenten el saldo del titular 
bancari: 
a. Es realitzen al deure. 
b. Suposen un càrrec en aquest compte. 
c. Es realitzen a l’haver. 
d. Suposen un deute en aquest compte. 
2. Els números vermells o el descobert 
de compte: 
a. Es produeixen als comptes corrents i 
el saldo és deutor. 
b. Es produeixen als comptes corrents i 
el saldo és creditor. 
c. Es produeixen als comptes de crèdit i 
el saldo és deutor. 
d. Es produeixen als comptes de crèdit i 
el saldo és creditor. 
3. La disposició en efectiu d’un 
compte a la vista s’anomena: 
a. Obrir un compte. 
b. Imposició. 
c. Reintegrament. 
d. Abonament. 
4. Quan el saldo d’un compte bancari 
és a favor del client de l’entitat, el 
saldo és: 
a. Abonat. 
b. Deutor. 
c. Reingressat. 
d. Creditor. 
5. Quan un particular (un consumidor) 
realitza una entrega de diners en 
efectiu a la finestreta d’una sucursal 
bancària, l’import estarà disponible: 
a. Sempre des del moment de l’entrega. 
b. Possiblement el dia hàbil següent a 
l’entrega. 
c. Possiblement el dia natural següent a 
l’entrega. 

d. Sempre el dia hàbil següent a 
l’entrega. 
6. En una liquidació d’interessos amb el 
mètode hamburguès les operacions s’hauran 
d’ordenar: 
a. Per la data de valor. 
b. Per l’import dels saldos després de 
l’operació. 
c. Per la quantia dels números  
comercials després de l’operació. 
d. Per la data de realització de l’operació. 
7. Quan una empresa (un no consumidor) 
entrega efectiu a la finestreta d’una sucursal 
bancària, l’import estarà disponible: 
a. Sempre des del moment de l’entrega. 
b. Possiblement el dia hàbil següent a 
l’entrega. 
c. Possiblement el dia natural següent a 
l’entrega. 
d. Sempre el dia hàbil següent a 
l’entrega. 
8. Les entitats financeres poden cobrar una 
comissió pel saldo no disposat en: 
a. Els comptes corrents. 
b. Els comptes d’estalvi. 
c. Els comptes de crèdit. 
d. Totes les respostes són correctes. 
9. Des de la perspectiva bancària, els 
interessos subjectes a retenció d’Hisenda 
són: 
a. Els interessos deutors. 
b. Els interessos creditors. 
c. Els interessos per excedits. 
d. Totes les respostes són correctes. 
10. Per determinar el saldo final d’un compte 
a la vista, després del càlcul de la liquidació 
d’interessos i comissions, al saldo anterior se 
li haurà de: 
a. Sumar les comissions. 
b. Sumar les retencions. 
c. Sumar els interessos creditors. 
d. Sumar els interessos deutors. Es 
realitzen al deure. 
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