
2+45+125-31/ 11
456-609+125-55
0756+74567+77
1+44+121-414 11
456-609+125-55
0756+74567+77
4234+6777+943
44432-5235-788
1244512+512+1
44124+4124+67
31112+112+124
3124+6637+667
123+874356+23
2+45+125-31/ 11
456-609+125-55
0756+74567+77
1+44+121-414 11
456-609+125-55
0756+74567+77
4234+6777+943
44432-5235-788
1244512+512+1
44124+4124+67
31112+112+124
3124+6637+667
123+874356+23

IBAN00791934
840123948493
413412669705
526457279140
656346882100
006425645646
656346882100
840123948493
413412669705
526457279140
656346882100
006425645646
656346882100
840123948493
413412669705
526457279140
656346882100
006425645646
656346882100
840123948493
413412669705
526457279140
656346882100

&
€

2+45+125-31/1 124,341-58+
456-609+125-55232+124 11
0756+74567+7763-88-888 1
1+44+121-414 11-5632+54 6
456-609+125-55232+124 11
0756+74567+7763-88-888 1
4234+6777+94347+36245 6
44432-5235-788-245+442 9
1244512+512+12415+124 1
44124+4124+67678+85+56
31112+112+12412+997+3 1
3124+6637+6676+99540+ 1
123+874356+2352+23342 2

SUMARI
1. Operativa amb els comptes bancaris
2. Liquidació dels comptes a la vista
3. Liquidació d’interessos en comptes de 
Crèdit 

Liquidació de comptes 
bancaris

5

PER AL CAS PRÀCTIC FINAL    

En aquesta unitat aprendràs a: 
–  Interpretar la informació d’un extracte bancari.
–  Usar la terminologia bancària referida als comptes a la vista i de 

crèdit. 
–  Valorar la importància de la data de valor.
–  Liquidar les comissions d’un compte i els interessos a partir de càlculs 

abreujats, i determinar el saldo final. 
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   Operativa amb els comptes bancaris
Els comptes bancaris i de pagament són instruments financers demandats 
pels clients de les entitats financeres per dur a terme els seus pagaments i 
cobraments diaris.

Informació d’un compte bancari

Les entitats bancàries i de serveis de pagament envien la informació als seus 
clients (per exemple, l’extracte bancari) ref lectida des del seu punt de vista.

Això s’ha de tenir en compte quan es compari la informació proporcionada 
per l’entitat amb la que s’hagi registrat als llibres auxiliars de tresoreria de 
l’empresa, operació que es coneix com conciliació bancària.

Terminologia bancària

Deure Apartat del compte bancari on s’anoten les quantitats que 
disposa el client.

Haver Apartat del compte on s’anoten les quantitats que s’hi dipositen.

Saldo

És la quanti-
tat que hi ha 
dipositada en 
un compte, és 
a dir, la dife-
rència entre 
la suma de les 
quantitats de 
l’haver i les del 
deure.

Saldo creditor: aquesta situació es dona 
quan la suma de les quantitats de l’haver 
és major que les del deure; és a dir, un 
compte corrent té un saldo positiu per al 
client bancari.

Saldo deutor: aquesta situació es dona 
quan la suma de les quantitats del deure 
és més gran que la de l’haver, és a dir, 
el compte té un saldo negatiu, també 
anomenat descobert o, més vulgarment, 
“números vermells”.

Obrir un 
compte

Signar el contracte de compte bancari amb l’entitat fi nance-
ra autoritzada per fer-ho i realitzar el dipòsit, fet que implica 
la primera anotació comptable.

Cancel·lar un 
compte Posar fi  a la vigència del contracte del compte.

Abonar un 
compte

Fer un dipòsit de diners al compte (realitzar una anotació en 
l’haver), fet que augmenta el saldo. Es pot realitzar mit-
jançant un ingrés en efectiu, una transferència a favor del 
titular del compte, un pagament d’interessos, etc.

Carregar o abo-
nar en compte

Treure diners del compte (realitzar una anotació al deure), 
amb la qual cosa el saldo del compte a la vista disminuirà. 
Es pot realitzar mitjançant un reintegrament en efectiu, 
una transferència a favor d’un altre compte, un càrrec de 
targeta, etc.

Imposició o 
ingrés Dipòsit al compte d’una quantitat en efectiu.

Reintegrament Disposició de diners en efectiu d’un compte. 

Apunt Cadascuna de les anotacions al compte, tant abonaments 
com càrrecs. 

Data de valor
Data a partir de la qual el saldo derivat d’un moviment 
provoca efectes per calcular els interessos produïts. És molt 
important en la gestió de tresoreria.

Data d’opera-
ció

Data en la qual es produeix el registre de l’operació fi nance-
ra. Pot ser diferent de la data de valor.

   Operativa amb els comptes bancaris   Operativa amb els comptes bancaris1.   Operativa amb els comptes bancaris
Els comptes bancaris i de pagament són instruments financers demandats 
pels clients de les entitats financeres per dur a terme els seus pagaments i 
cobraments diaris.

Comptabilització de cobra-
ments i pagaments
La manera com una empresa 
realitza les seves anotacions 
comptables al compte dels 
bancs és inversa a com ho fa 
l’entitat al compte del client. En 
el primer cas, els cobraments 
es registren al deure, mentre 
que en el segon es registren a 
l’haver. De la mateixa manera, 
l’empresa comptabilitza els 
pagaments a l’haver, mentre 
que el banc ho fa al deure.
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Normes de valoració de càrrecs i abonaments

La determinació de les dates de valor dels comptes a la vista i de pagament es 
realitza segons allò establert a la Llei de Serveis de Pagaments. Amb aquesta 
llei s’ha aconseguit que el prestador d’un servei de pagament (generalment, 
una entitat bancària) carregui l’import al compte del seu client (el pagador) en 
el moment que fa el pagament, mai abans. D’altra banda, la data de valor de 
la persona que es beneficia del pagament (el que cobra) serà la del dia hàbil 
en què la seva entitat va rebre els diners, mai després. Ara bé, la mateixa llei 
preveu alguna excepció. 

Excepcions al criteri per a la determinació de la data de valor

Com a norma general, quan una persona (pagador) doni una ordre a la seva 
entitat per realitzar un pagament a través d’una transferència, l’entitat s’encar-
regarà que la del cobrador disposi del seu import al fi nal del dia hàbil següent. 
En cas que una operació de pagament s’iniciï en paper (per exemple, el docu-
ment físic d’una transferència), es pot ampliar el termini un dia hàbil més.

La norma diferencia entre no consumidors (persones que actuen en l’exercici 
d’una activitat econòmica, comercial o professional) i consumidors. Amb els no 
consumidors i les entregues en efectiu, es pot determinar quan serà la data de 
valor sense superar el dia hàbil següent.

Aplicació de la data de valor a abonaments en compte

Classes d’operacions Data de valor

Entregues en efectiu

Consumidor. El mateix dia de l’entrega.

No consumidor. Allò disposat per l’entitat, com a màxim el dia següent 
hàbil a l’entrega.

Entregues mitjançant 
xecs

A càrrec de la pròpia entitat. El mateix dia de l’entrega, si hi ha fons.

A càrrec d’altres entitats, inclòs el 
Banc d’Espanya.

El dia que l’entitat on s’abona el xec hagi rebut l’import 
en ferm.

Transferències i 
similars 

Origen: la pròpia entitat. El mateix dia del seu càrrec a l’ordenant.

Origen: altres entitats.

Si és per via electrònica, el dia de la recepció dels 
fons per part de l’entitat és, generalment, el dia hàbil 
següent al qual el pagador ha donat l’ordre.

Descompte d’efectes Data d’inici del càlcul d’interessos. En aquest càlcul no 
s’inclourà el dia del venciment de l’efecte.

Rebuts (càrrecs directes) de caràcter periòdic El mateix dia del càrrec al compte de l’ordenant.

Venda de divises El dia hàbil següent a la cessió de les divises.

Venda de valors El dia següent a la data de la venda.

Abonament de dividends i similars El mateix dia de l’abonament en el compte de l’entitat.

En comptes de targetes de crèdit, garantia de xecs i 
similars El mateix dia de l’abonament.

Altres operacions

Sense moviment de fons fora de 
l’entitat. El mateix dia que s’efectuï l’apunt

Amb moviment de fons. El dia hàbil següent a la data de l’apunt.
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Aplicació de la data de valor a càrrecs en compte

Classes d’operacions Data de valor

Xecs

Pagats a la fi nestreta 
o per compensació 
en l’ofi cina lliurada.

El mateix dia del seu paga-
ment.

Pagats en ferm per 
d’altres ofi cines o 
entitats. 

El mateix dia del seu paga-
ment.

Presos al cobrament 
per d’altres ofi cines o 
entitats.

El mateix dia del seu càrrec en 
el compte lliurat.

Reintegres o disposicions El mateix dia del seu paga-
ment.

Ordres de transferència i similars El mateix dia del seu càrrec.

Efectes retornats 

Efectes descomptats. El dia del seu venciment.

Xecs retornats. El mateix dia de valoració que 
es va donar en abonar-los.

Rebuts periòdics 
(càrrecs directes)

A càrrec del deutor. Data del càrrec.

Devolució del client. El dia que s’abona en compte 
el rebut retornat.

Compra de divises El mateix dia de l’entrega de 
les divises.

Compra de valors El mateix dia de la compra en 
borsa.

Efectes domiciliats
Seran carregats al compte del 
lliurat amb data de valor el dia 
del seu venciment.

Derivats de targetes de crèdit i similars Segons contracte d’adhesió.

Altres operacions 

Sense moviment de 
fons fora de l’entitat.

El mateix dia que s’efectuï 
l’apunt.

Amb moviment de 
fons.

El dia hàbil següent a la data 
de l’apunt.

Nota: els dissabtes seran dies hàbils o inhàbils segons la classe d’operació que es 
tracti. Si la seva formalització s’hagués de retardar per imperatius aliens a l’entitat, 
serà dia inhàbil. En la resta de casos, quan l’operació es pot formalitzar el mateix dia, 
serà considerat hàbil.

Data de valor: aplicació del criteri general
L’empresa BUTISA (que cobrarà per la venda d’uns productes acabats) du a 
SILBANK (prestador de serveis de pagament del cobrador), per tal que l’in-
gressi al seu compte corrent, un xec lliurat per DITASA (que va adquirir els 
productes i, per tant, és el pagador) contra el seu compte a EGABANK (pres-
tador del pagador). EGABANK efectua el pagament, ja que té fons de DITASA, 
es produeix el càrrec al seu compte i SILBANK rep els diners el dia 1 de març 
de 20XX (data de valor), abonant-lo al compte de BUTISA.

Exemples 1
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   Liquidació dels comptes a la vista 

Els diners dipositats en un compte a la vista generen interessos a favor del 
client bancari, tot i que d’escassa quantia, quan el saldo és creditor des de la 
perspectiva bancària. L’entitat bancària està obligada a retenir i a ingressar al 
Tresor un percentatge d’aquests interessos.

L’entitat pot autoritzar els descoberts o números vermells, és a dir, disposicions 
del titular per sobre del saldo disponible. En aquest cas, el saldo és deutor 
(el client deu a l’entitat) i produirà interessos a favor de l’entitat bancària.

La liquidació es realitza seguint aquests passos (mètode hamburguès):

1r.  Ordenar totes les operacions per la data de valor de cadascuna d’elles; 
es comença per la més allunyada i s’acaba per la més propera a la data de 
liquidació.

2n.  Calcular els saldos creditors (a favor del titular del compte) i deutors (a 
favor de l’entitat) després de cada moviment o apunt.

3r.  Determinar el número de dies que cada saldo ha romàs inalterat, restant 
dates de valor consecutives.

4t.  Calcular els números comercials, que resulten de multiplicar l’import 
d’un saldo pels dies que el saldo no ha variat.

5è.  Calcular els interessos bruts o íntegres: es sumen tots els números comer-
cials i al resultat se li aplica el divisor fix.
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On k expressa el número de saldos creditors que hi ha hagut durant el 
període i tj el temps que el saldo j no ha tingut variacions. 

En cas que hi hagi descoberts, s’hauran de realitzar les mateixes opera-
cions per calcular els interessos deutors:

Ideutors =
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On n expressa el número de saldos deutors que hi ha hagut durant el 
període i th el temps que el saldo h no ha tingut variacions. 

6è.  Calcular el saldo final després de la liquidació: per fer-ho, es sumen els 
interessos creditors i es resten els deutors, les comissions i les retencions 
practicades pels interessos a favor del client.

= + − ⋅ − −S S I I
t

om
100

final anterior creditors creditors
ret

deutorsI C

On tret és el tipus de retenció aplicable i Com és l’import de totes les comis-
sions cobrades per l’entitat quan finalitza el període de liquidació.

   Liquidació dels comptes a la vista 2.   Liquidació dels comptes a la vista 2.   Liquidació dels comptes a la vista 

Divisor fi x
S’empra per al càlcul dels 
interessos en diferents ope-
racions. Es calcula en funció 
de la base anual reflectida al 
contracte (365 o 360) i és el re-
sultat de dividir el número de 
dies de la base entre el tipus 
d’interès anual. 
Divisor fix any natural (base 
365 o 366 dies, segons sigui 
bixest o no):

Df
i i

100 365 o 100 366
=

⋅ ⋅

Divisor fix any comercial (base 
360 dies):

=
⋅Df
i

100 360

Variables de la liquidació
Al contracte del compte s’hi 
estableix:
−  El tipus d’interès que s’aplica 

als saldos creditors (ia).
−  El que s’aplica als deutors (id).
−  Les comissions (Com), per 

exemple la de manteniment.
La normativa fiscal estableix 
l’obligació de retenir un 
percentatge (tret) sobre els 
interessos creditors.
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Liquidació d’interessos i comissions en un compte corrent
L’ASSESSORIA LLUÏSA té un compte corrent al BANC DE VILABLÍ on cobra els rebuts als seus clients i paga les nò-
mines. El tipus d’interès aplicable a la liquidació, que es realitza mensualment, és el 0,5 % anual (any civil), al qual 
s’aplica una retenció fi scal del 19% deguda a l’impost sobre societats.
El banc cobra una comissió de manteniment de 5 € mensuals i estableix que la data de valor és el dia següent a 
l’ingrés per fi nestreta si aquest es realitza després de les 11.00 h. El tipus d’interès aplicable als descoberts és el 
18 % i l’import de la comissió que cobra el banc per operar en descobert és de 20 € al mes.
El mes d’abril es duen a terme en el compte corrent les operacions següents:
−  El dilluns 5 d’abril diversos clients paguen a caixa els rebuts corresponents d’aquest mes, per import de 5000 €. 

L’administratiu ho ingressa a compte a les 12.00 h.
−  El dimarts 13 un client estén un xec lliurat contra el seu compte al banc BBC per import de 1000 €, ingressat el 

dia 15, juntament amb la comissió de 30 € per presentar a compensació el xec.
−  El dimecres 14 l’ASSESSORIA LLUÏSA paga el servei de neteja del trimestre, per import de 3000 €, a través d’un 

xec, que és cobrat el mateix dia.
−  El 15 d’abril presenta a cobrament els seus rebuts de caràcter periòdic (càrrecs directes), per import de 30 000 €.
D’aquests, 20 000 € es carreguen al compte dels seus clients el dia 16 i 10 000 € el 19.
−  El 16 d’abril realitza una compra de valors per import de 25 000 €, amb la mateixa data de valor.
−  El 20 d’abril ordena la transferència de la nòmina per 5000 €. La meitat dels treballadors tenen comptes al BANC 

DE VILABLÍ i l’altra meitat no. 
−  El 27 d’abril són retornats rebuts per import de 5000 €, que s’havien cobrat el dia 16.
Calculem la liquidació d’interessos d’aquest compte durant el mes d’abril. Sabem que el saldo inicial era de 1000 € 
i considerem hàbils tots dels dies de la data de valor.
Les operacions s’han presentat en ordre cronològic, però per al càlcul dels interessos és més simple ordenar-les 
per la data de valor. Per tant, establim les dates de valor de cadascuna de les operacions i elaborem una taula que 
les reculli totes.

Per a això, una fulla de càlcul ens serà de gran utilitat, doncs, mitjançant la inserció de les fórmules oportunes ens 
permetrà realitzar tots els càlculs de manera ràpida i fàcil.

Una vegada creada la taula, és el moment de realitzar els càlculs oportuns:

− Columna Saldo: recull el saldo que s’ha produït després de cada operació. Es calcula sumant al saldo anterior 
les operacions anotades en el deure i restant les anotades a l’haver.

− Columna Dies: recull els dies que cada saldo roman inalterable. S’obté restant la data de valor d’una anotació 
de la següent.

− Columnes Números comercials: s’hi inclou el resultat de multiplicar cada saldo pels dies que ha romàs al 
compte. En aquest cas, com que no hi ha descoberts, no hi haurà deutors.

− Fila Suma de números: recull la suma dels números comercials deutors i creditors.

2Exemples
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2

Podem fer els càlculs directament, amb la qual cosa obtindrem el següent resultat:

Els interessos, com que hi ha saldos deutors i creditors, es calculen de la manera següent:
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Podem arribar al mateix resultat si a la fulla de càlcul hi afegim les dades i fórmules següents:
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   Liquidació d’interessos en comptes 
de crèdit

El compte de crèdit és un producte financer en el qual una entitat bancària 
posa a disposició del seu client una quantitat de diners fins a un límit i amb 
un venciment determinat.

Si el titular supera aquest límit, i l’entitat bancària ho autoritza, els números 
s’anomenen excedits. Aquests tindran un tractament semblant als descoberts 
en compte corrent, i es pagarà a un tipus d’interès superior a l’ordinari, per-
què aquest crèdit addicional no està protegit per cap pòlissa que n’asseguri 
el cobrament.

Aquest producte financer, atesa la seva flexibilitat, s’utilitza freqüentment 
per finançar dèficits de tresoreria ja que permet realitzar pagaments i cobra-
ments contra el compte i pagar interessos només per la part disponible del 
crèdit, i no sobre el total disponible. Les seves característiques operatives són 
les següents:

1r.  Com que és un producte d’actiu, les entitats bancàries estudiaran l’opera-
ció amb caràcter previ a la seva concessió, fet que genera unes despeses i 
comissions que repercuteixen al titular del compte de crèdit. També se sol 
documentar el contracte en una pòlissa intervinguda per un notari (per 
donar major seguretat a l’operació), despeses que també es carreguen al 
client bancari. El saldo inicial disponible serà igual a la suma de totes 
les despeses inicials.

2n.  En segon lloc, el compte reportarà tres tipus d’interessos:
• ia: que s’aplicarà als saldos creditors (a favor del titular).
• id: que s’aplicarà als saldos deutors (a favor del banc).
• ie: que s’aplicarà als excedits sobre L (el límit del crèdit).

Iexcedits=
1

100 365
ie

Sej L
j=1

l

tdj

3r.  Les entitats també cobren un comissió per la part no disponible del 
límit del crèdit, que retribueix a l’entitat per les despeses provocades per 
tenir diners a disposició del seu client (si bé en fases expansives del crèdit 
aquestes comissions poden arribar a no cobrar-se). El seu import s’obté 
de multiplicar el percentatge de la comissió pel resultat de restar el saldo 
mitjà disponible al límit:

Saldo mitjà = SM =

NCdj
j=1

h

dies
Cno_dis = ( L SM )

C
100

En el compte de crèdit, per determinar l’import a retornar quan finalitza el 
termini, es sumen al saldo final previ a la liquidació els interessos a favor del 
banc (deutors i excedits) i les comissions que s’hagin d’abonar. Si hi ha inte-
ressos creditors, es restaran aquests interessos (una vegada deduïda la retenció 
d’Hisenda). Per tant, la fórmula serà:

Sfinal = Santerior + Ideutors + Iexcedits+ Com Icreditors+
tret
100

Icreditors

   Liquidació d’interessos en comptes 3.   Liquidació d’interessos en comptes 3.   Liquidació d’interessos en comptes 

Càlcul dels interessos deutors 
en un compte de crèdit
Quan el saldo disponible pel 
client bancari supera el límit 
de crèdit fixat per l’entitat, els 
números deutors d’aquest 
saldo s’obtenen multiplicant el 
límit pel número de dies que el 
saldo no varia.
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Liquidació d’un compte de crèdit

El mes de juliol, l’ASSESSORIA LLUÏSA havia de fer unes obres a l’ofi cina, motiu pel qual havia de realitzar dos pa-
gaments, un de 7000 € al paleta, el 2 de juliol, i un altre de 5000 € al lampista, el 10 de juliol. A més, el 20 de juliol 
havia de fer una transferència de 10 000 € per al pagament de la nòmina i l’extra d’estiu als seus treballadors.

Com que no disposava de liquiditat, l’assessoria va contractar amb el BANC DE VILABLÍ un compte de crèdit amb 
un límit de 21 000 €, on es van aplicar els interessos següents: 12 % anual (any civil) per als excedits i 0,5 % per als 
interessos creditors. Les despeses d’estudi i de notari van ascendir a 150 €, i el banc els va carregar en compte el 
dia 1 de juliol. La comissió per no disposició és de 0,1 % i la comissió d’excedits de 10 €.

A més de les operacions expressades, el 26 de juliol l’ASSESSORIA LLUÏSA va presentar a compensació un xec lliu-
rat contra un compte a EGABANK. L’import ascendí a 2000 € i es va abonar en compte el dia 28.

Calculem l’import que va haver de pagar l’assessoria per saldar el compte de crèdit el dia 1 d’agost.

En primer lloc, es calcularan els interessos. Per fer-ho, igual que en els exercicis anteriors, s’ordenen les operacions 
per data de valor i s’agrupen en una taula molt similar, si bé en aquest cas hi ha una columna més a Números 
comercials referida als Excedits.

Per obtenir els números comercials en un full de càlcul, a cada saldo del compte de crèdit hem de tenir en compte 
el següent:

–  Si el saldo del compte de crèdit és a favor de l’empresa, situació poc habitual però possible, el saldo serà negatiu, 
i en els números comercials creditors hi fi gurarà en positiu el saldo pels dies que no es va alterar.

–  Si el saldo del compte de crèdit és a favor del banc, hi ha dues possibilitats de portar aquesta situació a la colum-
na de números deutors:

• Si no supera el límit, serà el saldo pels dies que no va canviar. 
• Si supera el límit, serà el límit pels dies que no es va modifi car. 

–  Si el saldo és a favor del banc i supera el límit, els números comercials excedits seran l’excés pels dies que no es 
va alterar. 

Els números comercials corresponents al dia 20 de juliol es troben d’aquesta manera: els deutors resulten de mul-
tiplicar 21 000 (el límit màxim del saldo) pels 8 dies; els interessos excedits resulten de multiplicar l’import excedit 
(1 150 €) pels 8 dies.

Com hem vist, no hi ha saldos a favor de l’ASSESSORIA LLUÏSA i, per tant, no hi ha números comercials creditors. 
Aleshores, calcularem únicament els interessos deutors i els interessos per excedits.
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Quant als interessos excedits: 
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De la informació anterior, com que no hi ha hagut saldos a favor del client bancari (l’ASSESSORIA LLUÏSA), la suma 
dels números comercials creditors és zero i, tot i que el seu divisor fi x té un valor positiu, l’import dels interessos 
creditors també és zero.

La norma fi scal obliga l’entitat bancària (el BANC DE VILABLÍ) a retenir un import a l’ASSESSORIA LLUÏSA, a 
compte de l’impost sobre la renda. Com que l’import dels interessos creditors és zero, el 19 % (tipus de retenció 
per a aquestes rendes) torna a ser zero. A més, hem de recordar que la normativa fi scal no obliga l’ASSESSO-
RIA LLUÏSA a retenir al BANC DE VILABLÍ per l’import dels interessos al seu favor (deutors i excedits) ni per les 
comissions.

A l’integrar totes aquestes dades, l’import que haurà de retornar l’ASSESSORIA LLUÏSA al BANC DE VILABLÍ a fi nals 
del mes de juny serà:

Sfinal = Sant + I deutors + Iexcedits + Com – Icreditors + 
tret
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= 20 150 + 140,53 + 6,05 + 7,21 + 10 = 20 313,79 €

= Icreditors

A continuació incloem un full de càlcul amb la liquidació del compte:
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ResolResol

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

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.

2.  Assenyala la data valor de totes aquestes 
operacions bancàries realitzades el dilluns 30 de 
gener:
a) Una entrega de diners a fi nestreta realitzada a 

les 9.00 h del matí, si s’és consumidor i si no se 
n’és. 

b) Una entrega de diners a fi nestreta 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.

g) Xec pagat a fi nestreta.
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. 

LIQUIDACIÓ 
DE COMPTES 

BANCARIS

Operatòria amb els 
comptes bancaris

Càlculs abreujats 
d’interessos

Informació d’un compte bancari

De manteniment

D’estudi

Per no disposició de saldos

En comptes a la vista

En comptes de crèdit
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100 365

i

NCj

Més activitats a la 
teva versió digital
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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.

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 interes-
sos 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 
d’un 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, PNEU-
MÀTICS RODOSA cancel·la el compte de crèdit. 
Quin és l’import total que haurà de pagar?

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 desco-
berts 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.

PracticaPracticai
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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 €.

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 desco-
berts és de 40 € al trimestre i la de manteni-
ment de 10 € al trimestre. Determina el saldo 
fi nal si, abans de la liquidació, el saldo ascendia 
a 3000 € (creditor) i el tipus de retenció és del 
19 %.

3. L’1 de juliol PEKOSA contracta un compte de 
crèdit per fi nançar un dèfi cit 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.

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 fi nal si el saldo anterior és creditor per 
import de 6000 €.

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, amb-
dós 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 disposat, i la d’excedits és de 30 € 
per cada excedit produït.
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−  Els ingressos en efectiu per fi nestreta 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 liquida-
ció dels diferents interessos, incloses les reten-
cions, i comissions produïdes entre l’1 d’abril i el 
30 de maig. Determina l’import que l’empresa 
LABORIOSA haurà d’entregar per a la cancel·la-
ció del compte de crèdit.

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 fi nanceres 
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).

−  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 fi nestreta 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, l’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.

 Realitza la liquidació dels interessos, incloses 
les retencions, les comissions produïdes entre 
març i abril i el saldo fi nal del compte corrent 
després de la seva liquidació.

2+45+125-31/1 124,341-58+
456-609+125-55232+124 11
0756+74567+7763-88-888 1
1+44+121-414 11-5632+54 6
456-609+125-55232+124 11
0756+74567+7763-88-888 1
4234+6777+94347+36245 6
44432-5235-788-245+442 9
1244512+512+12415+124 1
44124+4124+67678+85+56
31112+112+12412+997+3 1
3124+6637+6676+99540+ 1
123+874356+2352+23342 2

2+45+125-31/1 124,341-58+
456-609+125-55232+124 11
0756+74567+7763-88-888 1
1+44+121-414 11-5632+54 6
456-609+125-55232+124 11
0756+74567+7763-88-888 1
4234+6777+94347+36245 6
44432-5235-788-245+442 9
1244512+512+12415+124 1
44124+4124+67678+85+56
31112+112+12412+997+3 1
3124+6637+6676+99540+ 1
123+874356+2352+23342 2



995/ Liquidació de comptes bancaris 995/ Liquidació de comptes bancaris

Cas pràctic fi nalCas pràctic fi nal
L’empresa PINTURES PÉREZ, SL preveu que tindrà un dèfi cit de tresoreria durant el mes d’octubre, per això 
vol contractar un producte fi nancer per fer-hi front fi ns 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 trans-

ferència 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 fi nancer sobre una 
màquina, per import de 1000 €.

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

Per afrontar el fi nançament del mes, a 
l’empresa se li presenten dues alternatives 
(en ambdós casos comporten unes des-
peses 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 €, despe-
ses incloses), al qual s’aplicaran els inte-
ressos següents: 12 % anual (any comerci-
al) 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 
fi ns que hagi de realitzar els pagaments 
corresponents.
a)  Liquida el compte de crèdit de la 

primera alternativa, en el cas que PIN-
TURES 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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 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 des-

prés de l’operació.
d. Per la data de realització de l’operació.

 7. Quan una empresa (un no consumidor) 
entrega efectiu a la fi nestreta 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’entre-

ga.
d. Sempre el dia hàbil següent a l’entrega.

8. Les entitats fi nanceres 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 fi nal 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. 

 1. Des 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 fi nestreta d’una sucursal bancària, 
l’import estarà disponible: 
a. Sempre des del moment de l’entrega.
b. Possiblement el dia hàbil següent a l’en-

trega.
c. Possiblement el dia natural següent a 

l’entrega.
d. Sempre el dia hàbil següent a l’entrega.

Anota la resposta correcta al teu quadern.


