
L’activitat econòmica i 
el patrimoni empresarialUnitat

1

En aquesta unitat aprendràs a...

■■ Conèixer el concepte d’empresa i la seva classificació.

■■ Entendre la finalitat de la comptabilitat i els seus tipus.

■■ Determinar quins elements patrimonials són béns, 

drets i obligacions.

■■ Calcular el Patrimoni net d’una empresa.

■■ Organitzar el patrimoni d’una empresa en les seves 

diferents masses i submasses patrimonials.

■■ Confeccionar un inventari i diferenciar-lo del Balanç 

de situació.

Esquema inicial
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1 >> L’activitat econòmica

 L’activitat econòmica és la que realitza l’ésser humà per produir i dis-
tribuir béns i prestar serveis capaços de satisfer les seves necessitats amb els 
recursos limitats de què disposa.

Abraça tres etapes: la producció de béns i la prestació de serveis, la correspo-
nent distribució per aproximar-los al consumidor i l’adquisició d’aquests béns 
per part dels consumidors.

1.1 > L’empresa

 L’empresa és l’organització que combina elements humans, béns materi-
als i capacitats tècniques i financeres per a la producció de béns i la prestació 
de serveis que satisfacin les necessitats humanes, amb la finalitat d’obtenir-ne 
el màxim benefici possible.

1.2 > Classificació de les empreses

Les empreses es poden classificar seguint diversos criteris:

 – Segons l’activitat econòmica que desenvolupin, les empreses poden ser:

•	 Del sector primari: obtenen els béns mitjançant l’extracció dels recursos 
naturals (agrícoles, pesqueres, etc.). Per exemple, la RAMADERIA OSBORNE.

•	 Del sector secundari: transformen matèries primeres o béns en altres que 
proporcionin major utilitat (empreses constructores, industrials, tèxtils, 
etc.). Per exemple, la fàbrica tèxtil LA IGUALADINA.

•	 Del sector terciari: desenvolupen la seva activitat en el sector serveis. Per 
exemple, EL CORTE INGLÉS.

 – Segons les seves dimensions:

•	 Grans empreses: més de 250 treballadors; per exemple, TELEFÒNICA.
•	 Mitjanes empreses: entre 50 i 250 treballadors; per exemple, un supermer-

cat amb 200 treballadors.
•	 Petites empreses: menys de 50 treballadors; per exemple, un restaurant 

familiar obert 24 hores.
•	 Microempreses: menys de 10 treballadors; per exemple, una fleca.

 – Segons l’àmbit d’actuació:

•	 Locals: el seu mercat se circumscriu a una ciutat i a les poblacions del 
voltant; per exemple, una llibreria de barri.

•	 Provincials: el seu mercat es desenvolupa a la província; per exemple, algu-
nes cadenes de carnisseries que només operen en una província determinada.

•	 Regionals: tenen mercat en diverses províncies limítrofes; per exemple, la 
cadena de supermercats PLUSFRESC, que opera en diverses províncies de 
Catalunya. 

•	 Nacionals: desenvolupen la seva activitat en moltes províncies; per exem-
ple, MERCADONA.

•	 Internacionals: tenen relacions comercials amb clients i/o proveïdors 
estrangers; per exemple, l’empresa d’olis BORGES.

•	 Multinacionals: operen en diversos països, oferint productes molt similars 
o iguals; per exemple, BANC SANTANDER.

•	 Globals: el seu mercat abraça els cinc continents, amb productes diferen-
ciats segons el país; per exemple, el grup INDITEX.

1
Subjectes de l’activitat econòmica.

Productors

Distribuïdors

Consumidors
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•  Persones físiques:

 – Empresa individual: persona física que respon davant de tercers amb tots 
els seus béns; és a dir, de forma il·limitada no havent-hi diferenciació entre 
el patrimoni mercantil i el seu patrimoni civil. Existeix un control total de 
l’empresa per part del propietari que en dirigeix la gestió.

 – Comunitat de béns: es constitueix quan la propietat d’un bé o dret per-
tany proindivís a diverses persones i forma part d’una activitat empresarial 
realitzada en comú. Es podria dir que és la forma més senzilla d’associació 
entre autònoms.

 – Societat civil: contracte pel qual dues o més persones posen en comú capi-
tal, amb el propòsit de repartir-se els guanys.

•  Persones jurídiques:

 – Societats mercantils: són associacions de persones físiques o jurídiques 
que aporten un capital social per realitzar una activitat econòmica. Entre 
altres, podem destacar:

•  Societat limitada: és una societat de caràcter mercantil en què el capital 
social està dividit en participacions socials, indivisibles i acumulables. 
Aquest capital, que no pot ser inferior a 3000 €, està integrat per les 
aportacions de tots els socis, que no responen personalment dels deutes 
socials.

   L’escriptura pública de constitució s’inscriu al Registre Mercantil.

2
Classes d’empreses segons la seva forma jurídica.

Societat de 
responsabilitat limitada 

laboral

PERSONA FÍSICA

Empresa 
individual

Comunitat 
de béns

Societat 
civil

PERSONES JURÍDIQUES 

Societats mercantils
Societats mercantils 

especials

Societat limitada

Societat anònima 
laboral

Societat cooperativa

Agrupació d’interès 
econòmic

Societat limitada nova 
empresa

Societat anònima

Societat col·lectiva

Societat comanditària 
simple

Societat comanditària 
per accions

 – Segons la seva forma jurídica (figura 2):
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    En la denominació ha de figurar la indicació “Societat de responsabilitat 
limitada”, “Societat limitada”, o les seves abreviatures “SRL” o “SL”.

•  Societat limitada nova empresa: és un tipus de societat limitada amb la 
finalitat de promoure la creació de noves empreses de petites i mitjanes 
dimensions, facilitant-ne la constitució i el desenvolupament de la seva 
activitat. El número màxim de socis en el moment de la seva constitució 
es limita a cinc, que han de ser persones físiques. Es permet la societat 
limitada nova empresa unipersonal.

    L’escriptura pública de constitució s’ha d’inscriure al Registre Mercan-
til.

•  Societat anònima: és una societat de caràcter mercantil en què el 
capital social està dividit en accions. Aquest capital, que no pot ser 
inferior a 60 000 €, està integrat per les aportacions dels socis, que no 
responen personalment dels deutes socials. En la denominació ha de 
figurar necessàriament l’expressió “Societat anònima”, o la seva abre-
viatura “SA”.

    L’escriptura pública de constitució s’ha d’inscriure al Registre Mercan-
til.

•  Societat col·lectiva: és la societat de caràcter personalista en què tots 
els socis, responent de forma subsidiària, personal i solidària dels deutes 
socials, en nom col·lectiu i sota una raó social, es comprometen a parti-
cipar dels mateixos drets i obligacions.

    L’escriptura pública de constitució s’ha d’inscriure al Registre Mercan-
til.

•  Societat comanditària simple: és la societat de caràcter personalista 
que es defineix per l’existència de socis col·lectius que aporten capital i 
treball, i responen de forma subsidiària, personal i solidària dels deutes 
socials, i de socis comanditaris que només aporten capital i amb una 
responsabilitat limitada a la seva aportació.

    L’escriptura pública de constitució s’ha d’inscriure al Registre Mercan-
til.

•  Societat comanditària per accions: és la societat amb un capital social, 
dividit en accions, que es forma per les aportacions dels socis, almenys 
un dels quals s’encarrega de l’administració de la societat i respon per-
sonalment dels deutes socials com a soci col·lectiu, mentre que els socis 
comanditaris no tenen aquesta responsabilitat.

    L’escriptura pública de constitució s’ha d’inscriure al Registre Mercan-
til.

 – Societats mercantils especials, entre les quals destaquen:

•  Societat de responsabilitat limitada laboral i societat anònima labo-
ral: són les societats de responsabilitat limitada i anònima en què la 
majoria del capital social és propietat dels treballadors que hi presten 
serveis retribuïts en forma personal i directa, essent la seva relació labo-
ral per temps indefinit.

    L’escriptura pública de constitució s’haurà d’inscriure al Registre Mer-
cantil.

•  Societat cooperativa: és la societat constituïda per persones que s’asso-
cien, en règim de lliure adhesió i baixa voluntària, per realitzar activitats 
empresarials, encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions 
econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtic. La 
denominació de la societat ha d’incloure necessàriament les paraules 
“Societat cooperativa”, o la seva abreviatura “S. Coop.”.

Emprenedor de 
responsabilitat limitada

És una nova figura idònia per al fun-
cionament d’empreses de dimensi-
ons molt reduïdes, que limita en 
alguns supòsits la responsabilitat 
de l’emprenedor, ja que permet a 
l’empresari persona física evitar, 
sota determinades condicions, que 
la responsabilitat derivada dels 
seus deutes empresarials o pro-
fessionals afecti el seu habitatge 
habitual.
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    L’escriptura pública de constitució s’ha d’inscriure al Registre de Socie-
tats Cooperatives.

•  Agrupació d’interès econòmic: és la societat que té per finalitat faci-
litar el desenvolupament o millorar els resultats de l’activitat dels seus 
socis. El seu objectiu es limita exclusivament a una activitat econòmica 
auxiliar de la que desenvolupin els seus socis.

    L’escriptura pública de constitució s’ha d’inscriure al Registre Mercan-
til.

Tipus d’empresa Responsabilitat Núm. socis Capital

Empresa individual (autònom) El soci es responsabilitza 
amb tots els seus béns 1 No existeix mínim 

legal

Comunitat de béns El soci es responsabilitza 
amb tots els seus béns Mínim 2 No existeix mínim 

legal

Societat civil El soci es responsabilitza 
amb tots els seus béns Mínim 2 No existeix mínim 

legal

Societat de responsabilitat 
limitada

Limitada al capital 
aportat a la societat Mínim 1 Mínim 3000 €

Societat limitada nova empresa Limitada al capital 
aportat a la societat

- Mínim 1
- Màxim 5

- Mínim 3000 €
- Màxim 120 000 €

Societat anònima Limitada al capital 
aportat a la societat Mínim 1 Mínim 60 000 €

Societat col·lectiva El soci es responsabilitza 
amb tots els seus béns Mínim 2 No existeix mínim 

legal

Societat comanditària simple El soci es responsabilitza 
amb tots els seus béns Mínim 2 No existeix mínim 

legal

Societat comanditària per 
accions

El soci es responsabilitza 
amb tots els seus béns Mínim 2 Mínim 60 000 €

Societat de responsabilitat 
limitada laboral

Limitada al capital 
aportat a la societat Mínim 3 Mínim 3000 €

Societat anònima laboral Limitada al capital 
aportat a la societat Mínim 3 Mínim 60 000 €

Societat cooperativa Limitada al capital 
aportat a la societat

Cooperatives 1r grau: mínim 
3 socis (ja siguin persones 
físiques o jurídiques). 
Cooperatives 2n grau: 
mínim 2 cooperatives de la 
mateixa classe o diferent.

Mínim fixat als 
Estatuts

Agrupació d’interès econòmic El soci es responsabilitza 
amb tots els seus béns Mínim 2 No existeix mínim 

legal

 – Segons la propietat del capital:

•	 Empreses privades: el capital pertany a particulars; per exemple, TELE-
CINCO.

•	 Empresa pública: el capital pertany a l’Estat; per exemple, TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA.

•	 Empresa mixta: el capital el comparteixen particulars i Estat; per exemple, 
IBERIA.
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1.3 > El cicle econòmic de l’activitat empresarial

Actualment, degut al constant increment del consum de béns i de la prestació 
de serveis, l’activitat empresarial representa un paper important en l’economia.

 L’activitat empresarial és la que realitza l’empresa amb la finalitat no 
només d’obtenir un benefici sinó també amb una finalitat social, satisfent 
la demanda dels consumidors amb els béns o serveis que fabrica o presta.

Aquesta activitat empresarial combina diferents factors de producció (inputs), 
per tal de, un cop transformats, produir béns i serveis (outputs).

Tota activitat empresarial requereix un finançament, que pot ser aportat per 
l’empresari individual o pels propis socis, cas en el qual estaríem davant d’un 
finançament propi, o bé pot procedir de l’exterior en forma de préstecs o crè-
dits, cas en el qual es tracta de finançament aliè.

D’altra banda, per dur a terme aquesta activitat empresarial, l’empresa supor-
tarà unes despeses derivades de les compres realitzades, del consum de serveis 
i dels pagaments al personal i obtindrà uns ingressos procedents de la venda de 
productes i/o la prestació de serveis.

En calcular la diferència entre els ingressos i les despeses, es determina si l’em-
presa ha tingut beneficis o pèrdues.

Ingressos − Despeses = Benefici o Pèrdua

No hem de confondre un ingrés amb un cobrament ni una despesa amb un 
pagament.

Diferències entre despesa i pagament

Una despesa es produeix quan s’adquireixen o consumeixen alguns béns o serveis, 
mentre que un pagament es realitza quan existeix una sortida de diners de tresoreria.

Per exemple, si l’empresa realitza una compra de mercaderies en el mes de març 
amb un pagament ajornat a 60 dies, s’estarà produint una despesa en el mes de 
març, però no hi haurà sortida de diners fins a 60 dies després, moment en què 
es produeix el pagament.

Diferències entre ingrés i cobrament

Es produeix un ingrés quan es venen alguns béns o es presten serveis; en canvi, 
es produeix un cobrament quan existeix una entrada de diners en la tresoreria 
de l’empresa.

Per exemple, si l’empresa realitza una venda de mercaderies en el mes de juny 
amb un pagament ajornat a 90 dies, s’estarà produint un ingrés en el mes de 
juny, però no hi haurà entrada de diners fins a 90 després, moment en què es 
produeix el cobrament.

La diferència entre els cobraments i els pagaments determina la tresoreria de 
l’empresa.

Pagaments − Cobraments = Tresoreria

Tots aquests conceptes s’explicaran en profunditat en unitats posteriors.
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2 >> La comptabilitat
Ja en l’Antiguitat, l’ésser humà realitzava anotacions dels seus béns per conèixer 
les seves propietats i poder transmetre-les a altres generacions.

Avui dia, en qualsevol economia domèstica, es porta un control de les despeses 
i ingressos i es dona molta importància a l’estalvi per poder realitzar possibles 
pagaments futurs certs o imprevistos. És fàcil entendre que, si molts de nosaltres 
realitzem aquest tipus de registre a petita escala, qualsevol empresa el realitzarà 
a una escala molt major.

 La comptabilitat és la ciència que, seguint unes normes específiques, 
s’encarrega de registrar, representar, sintetitzar i mesurar el patrimoni d’una 
empresa amb la finalitat d’interpretar-ne els resultats i conèixer-ne la situació 
econòmica i financera per informar a tercers.

Els destinataris 
de la informació comptable

Són:

 – Els directius de l’empresa.
 – Els accionistes.
 – Les Administracions Públiques.
 – Els proveïdors, creditors i clients.
 – Els treballadors.
 – Les entitats financeres.

Informació comptable

La situació econòmica de les 
empreses presenta constants varia-
cions al llarg del temps, per la qual 
cosa és necessari presentar la infor-
mació que proporciona la comp-
tabilitat financera amb caràcter 
periòdic i de forma objectiva per 
a la seva anàlisi i posterior presa 
de decisions.

Concepte dinàmic de 
patrimoni empresarial

El patrimoni empresarial pot sem-
blar un concepte estàtic, ja que 
representa el valor d’un conjunt 
de béns, drets i obligacions en un 
moment determinat.

Tot i això, aquest patrimoni està 
contínuament canviant com a con-
seqüència de diverses operacions 
que fan que en variï la composició, 
raó per la qual es tracta d’un con-
cepte dinàmic.

Finalitat de la comptabilitat

Mostrar la situació patrimonial a l’inici de l’exercici econòmic

Oferir informació de les variacions del patrimoni al llarg de l’exercici econòmic

Determinar el benefici o la pèrdua de l’exercici econòmic

Informar de la situació econòmica i financera en finalitzar l’exercici econòmic

Podem distingir els següents tipus de comptabilitat:

 – Comptabilitat financera o general: té com a objectiu registrar les operacions 
que relacionen l’empresa amb el seu entorn i informar del patrimoni, cons-
tituït per recursos econòmics i financers.

 – Comptabilitat de costos o analítica: analitza la situació empresarial interna 
amb la finalitat de determinar els costos dels processos de fabricació i d’apor-
tar a l’empresa informació rellevant que permeti prendre les decisions opor-
tunes per a la consecució dels objectius establerts.

 – Comptabilitat de societats: contempla determinades operacions que només 
es poden donar en les societats, com poden ser la seva constitució, amplia-
cions de capital, fusió d’empreses, emissió d’emprèstits, etc.

3 >> El patrimoni empresarial
Tota empresa ha de comptar amb els mitjans necessaris, com ara personal, edi-
ficis, mobiliari, etc. Per això, en molts casos, l’empresa necessita recórrer a una 
entitat financera per sol·licitar un préstec.

En moltes ocasions, els mitjans materials adquirits no seran pagats en el mo-
ment de la compra, per la qual cosa tindrem una obligació de pagament. En 
altres ocasions, l’empresa vendrà materials deixant-ne pendent el cobrament, 
per la qual cosa tindrem un dret de cobrament d’aquestes quantitats.

 El patrimoni de l’empresa és el conjunt de béns, drets i obligacions, 
degudament valorats, amb què compta l’empresa per al desenvolupament 
de la seva activitat i que constitueixen els mitjans econòmics i financers per 
aconseguir els seus objectius.
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3.1 > Anàlisi econòmica dels elements patrimonials

Els elements patrimonials amb característiques similars s’agrupen en blocs ho-
mogenis denominats masses patrimonials. Inicialment, cal distingir tres grans 
masses patrimonials:

 – Actiu: format per tots els elements patrimonials que representin un bé pro-
pietat de l’empresa o un dret de cobrament per a ella.

 – Passiu no exigible o Patrimoni net: el constitueixen els elements patrimo-
nials que inclouen el valor de les aportacions dels socis de l’empresa (capital 
social) i dels beneficis que no han estat distribuïts (reserves).

 – Passiu exigible: format per tots els elements patrimonials que representen 
obligacions de pagament que l’empresa té amb terceres persones.

Des del punt de vista comptable, el patrimoni presenta aquesta estructura (figura 3):

Elements patrimonials

Béns
Elements materials que pertanyen 
a l’empresa utilitzats per assolir els 
seus objectius

− Terrenys
− Edificis
− Vehicles
− Eines
− Ordinadors
− Diners en efectiu
− Diners en bancs

Drets Deutes pendents de cobrament i drets 
d’ús a favor de l’empresa

− Factures pendents de cobrament dels nostres clients
− Lletres de canvi pendents de cobrament
− Préstecs concedits per l’empresa
− Programes informàtics (dret d’ús)

Obligacions Deutes que l’empresa ha de pagar a 
terceres persones

− Factures pendents de pagament als nostres proveïdors 
− Lletres de canvi pendents de pagament
− Préstecs bancaris

3
Estructura del patrimoni.

ESTRUCTURA ECONÒMICA

Inversions

Actiu (béns i drets)

ESTRUCTURA FINANCERA

Fonts de finançament

Passiu exigible (obligacions) Patrimoni net

 – L’estructura econòmica de l’empresa està formada pels béns que l’empresa 
posseeix i els drets de cobrament que es convertiran en béns per a l’empresa 
en un futur (inversions).

 – L’estructura financera està formada pels recursos propis de l’empresa i els 
recursos aliens que permeten adquirir elements que l’empresa necessita 
(fonts de finançament).

Els diferents elements que formen un patrimoni empresarial es denominen 
elements patrimonials.
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3.2 > Equació fonamental del patrimoni

Si relacionem l’estructura econòmica i l’estructura financera amb els diferents 
elements patrimonials estudiats, podem deduir l’anomenada equació fona-
mental del patrimoni, segons la qual la suma dels béns i drets sempre ha de 
ser igual a la suma de les obligacions:

Actiu = Passiu exigible + Patrimoni net

Patrimoni net = Actiu − Passiu exigible

L’equació fonamental 
del patrimoni

S’ha de complir des de la seva 
constitució i al llarg de la vida de 
l’empresa.

Casos pràctics
1

Patrimoni net de l’empresa JJP, SA

Calcula el Patrimoni net de l’empresa JJP, SA, en un moment determinat.

 – Nau industrial propietat de l’empresa: 600 000 €
 – Equips informàtics: 14 000 €
 – Mobiliari: 12 000 €
 – Existències al magatzem: 5000 €
 – Diners en efectiu: 10 000 €

 – Diners en banc: 120 000 €
 – Factures pendents de pagament: 6000 €
 – Lletres pendents de pagament: 5000 €
 – Lletres pendents de cobrament: 3000 €
 – Préstecs rebuts a retornar en 1 any: 9000 €

Solució

Actiu = 600 000,00 + 14 000,00 + 120 000,00 + 5000,00 + 10 000,00 + 12 000,00 + 3000,00 = 764 000,00 €
Passiu exigible = 6000,00 + 5000,00 + 9000,00 = 20 000,00 €
Patrimoni net = 764 000,00 − 20 000,00 = 744 000,00 €

En no contemplar-se reserves a l’empresa, podem afirmar que el Patrimoni net coincideix amb el capital social 
d’aquesta empresa.

3.3 > Classificació dels elements patrimonials

Les masses patrimonials esmentades a l’apartat anterior es poden dividir, al seu 
torn, en submasses. La taula següent mostra les principals masses i submasses 
patrimonials en què podem agrupar els diferents elements que formen el pa-
trimoni empresarial.

Actiu Patrimoni net i Passiu

Actiu no corrent Patrimoni net

− Immobilitzat intangible
− Immobilitzat material
− Inversions financeres a llarg termini

− Capital
− Autofinançament

Actiu corrent Passiu exigible

− Existències
− Deutors comercials
− Inversions financeres a curt termini
− Efectiu

Passiu no corrent

Passiu corrent
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Actiu:

 – Actiu no corrent: està constituït pels elements patrimonials de naturalesa 
duradora que no es poden convertir fàcilment en efectiu (són menys líquids). 
Podem distingir:

•	 Immobilitzat intangible: són els elements patrimonials immaterials, però 
que es poden valorar econòmicament; per exemple, els programes infor-
màtics.

•	 Immobilitzat material: són els elements materials que formen part del 
patrimoni empresarial d’una forma més o menys permanent; per exemple, 
els vehicles de l’empresa o elements de transport.

•	 Inversions financeres a llarg termini: totes les inversions realitzades 
per l’empresa amb un termini superior a 1 any; per exemple, els préstecs 
concedits per l’empresa a retornar en 2 anys.

 – Actiu corrent: està format per tots els elements patrimonials que repre-
senten diners o que l’empresa podria convertir fàcilment en efectiu a curt 
termini i que li permetran dur a terme la seva activitat quotidiana. Podem 
distingir:

•	 Existències: tots els elements patrimonials destinats per l’empresa a la seva 
venda o transformació; per exemple, els productes acabats que es troben al 
magatzem o les matèries primeres.

•	 Deutors comercials: són els drets de cobrament que l’empresa pot con-
vertir en un període breu de temps en diners disponibles; per exemple, les 
factures pendents de cobrament (clients) o les lletres de canvi pendents de 
cobrament.

•	 Inversions financeres a curt termini: són les inversions dutes a terme per 
l’empresa amb un termini igual o inferior a l’any; per exemple, la inversió 
a curt termini en accions d’una altra empresa.

•	 Efectiu: és els diners o elements patrimonials de liquiditat immediata; per 
exemple, els diners dipositats als comptes corrents dels bancs.

Passiu no exigible o Patrimoni net:

 – Capital: està constituït per les aportacions a l’empresa efectuades pels socis 
o l’empresari individual.

  Per exemple, tres amics decideixen crear una empresa aportant 10 000 € 
cada un.

 El capital social d’aquesta empresa seria 30 000 €.
 – Autofinançament: és el benefici no distribuït, també denominat reser-
ves.

  L’empresa de l’exemple anterior obté 6000 € de benefici el primer any i 
els socis decideixen repartir-se només el 50 %; és a dir, 3000 €, romanent 
la resta com a reserves a l’empresa; per exemple, per realitzar futures in-
versions.

Passiu exigible:

 – Passiu no corrent: inclou els deutes generats per l’empresa, generalment per 
finançar l’Actiu no corrent, amb uns venciments que superen els 12 mesos; 
per exemple, un préstec bancari a retornar en 4 anys.

 – Passiu corrent: són els deutes que genera l’empresa per cobrir les necessi-
tats immediates (deutes a curt termini); per exemple, les factures pendents 
de pagament (proveïdors) i lletres de canvi pendents de pagament (efectes 
comercials a pagar).

Criteri de liquiditat i 
exigibilitat

El criteri de liquiditat ordena l’Ac-
tiu de menor a major facilitat per 
convertir-se en diners.

El criteri d’exigibilitat ordena el 
Patrimoni net i el Passiu de menor 
a major termini de temps que tar-
daran en exigir-nos les obligaci-
ons.

Llarg i curt termini

El llarg termini són períodes supe-
riors a l’any.

El curt termini són períodes iguals 
o inferiors a l’any.
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Casos pràctics
2

El patrimoni empresarial de DEES, SA

Donada la informació següent de l’empresa DEES, SA, en un determinat moment:

 – Diners en banc: 16 000 €
 – Diners en caixa: 4000 €
 – Mercaderies al magatzem: 20 000 €
 – Mobiliari d’oficina: 8000 €
 – Vehicle de repartiment: 18 000 €
 – Nau industrial: 304 000 €
 – Préstec sol·licitat a un banc a pagar en 5 anys: 50 000 €
 – Factures pendents de cobrament: 5000 €
 – Factures pendents de pagament: 2000 €

a)  Classifica els diferents elements en la seva corresponent massa i submassa patrimonial.
b)  D’acord amb la classificació de l’apartat anterior, organitza el patrimoni de l’empresa en Actiu i Passiu, 

presentant-lo degudament ordenat.
c)  Determina el valor del Patrimoni net.

Classificació dels elements patrimonials

En aquesta taula es troben els següents elements patrimonials classificats en massa i submassa:

Element patrimonial Massa/submassa

Diners en caixa Actiu corrent/Efectiu

Programes informàtics Actiu no corrent/Immobilitzat intangible

Mobles d’oficina Actiu no corrent/Immobilitzat material

Préstec concedit a l’empresa a retornar en 10 
anys

Passiu no corrent

Ordinadors Actiu no corrent/Immobilitzat material

Furgoneta de repartiment Actiu no corrent/Immobilitzat material

Factures pendents de cobrament Actiu corrent/Deutors comercials

Local on està ubicada l’empresa Actiu no corrent/Immobilitzat material

Inversió a llarg termini en accions de l’empresa 
AAA, SA

Actiu no corrent/Inversions financeres a llarg termini

Dret de cobrament per la venda de productes Actiu corrent/Deutors comercials

Préstec a llarg termini concedit per l’empresa al 
proveïdor JS

Actiu no corrent/Inversions financeres a llarg termini

Exemples 1
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2
Solució

a)

b)

c) Actiu = 375 000,00 €
 Passiu exigible = 52 000,00 €
 Patrimoni net = 323 000,00 €

Element patrimonial Massa/submassa

Diners en banc Actiu corrent/Efectiu

Diners en caixa Actiu corrent/Efectiu

Mercaderies al magatzem Actiu corrent/Existències

Mobiliari d’oficina Actiu no corrent/Immobilitzat material

Vehicle de repartiment Actiu no corrent/Immobilitzat material

Nau industrial Actiu no corrent/Immobilitzat material

Préstec sol·licitat a un banc a 5 anys Passiu no corrent

Factures pendents de cobrament Actiu corrent/Deutors comercials

Factures pendents de pagament Passiu corrent

Actiu

 Actiu no corrent 330 000,00

Immobilitzat material
 Mobiliari
 Elements de transport
 Construccions

8000,00
18 000,00

304 000,00

 Actiu corrent 45 000,00

Existències
 Mercaderies al magatzem

Deutors comercials
 Clients

Efectiu
 Bancs
 Caixa

20 000,00

5000,00

16 000,00
4000,00

Total Actiu 375 000,00

Patrimoni net i Passiu

 Patrimoni net 323 000,00

Capital social 323 000,00

 Passiu exigible 52 000,00

Passiu no corrent 50 000,00

 Préstecs a llarg termini 50 000,00

Passiu corrent 2000,00

 Proveïdors 2000,00

Total Patrimoni net i Passiu 375 000,00
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4 >> L’inventari
Segurament, alguna vegada, en passar per una empresa, hauràs vist un cartell 
que indica “Tancat per inventari”.

Fer inventari consisteix en realitzar un recompte físic de tots els elements que 
formen part del patrimoni d’una empresa. Però quan parlem de recompte físic, 
no ens referim en exclusiva al recompte dels béns de l’empresa; també inclou 
els drets i les obligacions. Es tracta de comptar, pesar, mesurar i valorar cada 
element que forma el patrimoni.

Les dades obtingudes de l’inventari es transcriuen a un document que s’ano-
mena també inventari.

No hem de confondre l’inventari “recompte” amb l’inventari “document”. 
A partir de l’inventari físic, s’obtenen les dades necessàries per realitzar 
l’inventari document.

 L’inventari document és una relació detallada i valorada dels diferents 
elements que formen el patrimoni de l’empresa.

A la taula següent s’analitza perquè un inventari document té les característi-
ques de detallada i valorada:

El conjunt dels elements patrimonials de l’empresa s’organitzen d’acord amb la 
seva naturalesa; d’una banda, els béns i drets s’inclouen en l’Actiu, i, de l’altra, 
les obligacions en el Passiu.

La diferència entre Actiu i Passiu ens donarà el Patrimoni net, tal com estableix 
l’equació fonamental del patrimoni:

Patrimoni net = Actiu − Passiu exigible

Un inventari consta de tres parts:

Classes d’inventaris

Depenent de la informació que 
continguin els inventaris, poden 
ser generals (detallen tots els ele-
ments patrimonials de l’empresa) 
o parcials (detallen els elements 
d’una part del patrimoni).

Parts d’un inventari

Encapçalament Lloc on apareixen el número d’inventari, la data, el nom 
de l’empresa i el seu domicili.

Cos
Lloc on es registren tots els béns, drets i obligacions 
amb detall (número d’unitats, quilograms, preu per 
unitat, valoració parcial i total).

Peu Apareix al final del document. Aquí es certifica el 
Patrimoni net amb la signatura del comerciant o gerent.

Característiques d’inventari document

Relació 
detallada

L’inventari document és una relació detallada perquè inclou 
tots i cada un dels elements que té l’empresa. 
Per exemple, en el cas que posseeixi mobles, es detallarà si 
són cadires, taules, prestatgeries, etc. S’especifica també la 
marca i la referència de cada article.

Relació 
valorada

L’inventari document és una relació valorada perquè tots 
i cada un dels elements es valoren quantitativament. Es 
detalla tant el preu unitari de cada element com el seu valor 
total.
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Confecció d’inventari de l’empresa MSM, SA

Confeccionem l’inventari núm. 1 de l’empresa MSM, SA, amb domicili al c/ de la Lluna, 15, 08080, de 
Barcelona, tenint en compte que el dia 1 de gener de l’any 20X0 el seu patrimoni està format pels ele-
ments següents:

Patrimoni de MSM, SA, a 1 de gener de 20XX

Una nau industrial valorada en 300 000 €

Mobiliari valorat en 3000 €, que inclou:
− Una taula de 1000 €
− 2 armaris de 400 € cada un
− 10 cadires de 120 € per unitat

Deu 10 000 € al Banc de Vic per un préstec concedit a curt termini

Deu 20 000 € al Banc BBVC per un préstec concedit a llarg termini

Té factures sense cobrar per 22 000 €, que es desglossen de la manera 
següent:
− L’empresa ALDASA deu: 4000 €
− El Sr. Roure deu: 8000 €
− El Sr. Sans deu: 10 000 €

Deu a l’empresa de MOBLES GOMÀ, SA, 400 €, que pagarà en 3 mesos

El saldo del compte corrent de l’empresa ascendeix a: 30 000 €

Dos ordinadors portàtils de 600 € cada un

Deu al proveïdor Xavier Homs: 4000 €

Deu la factura del telèfon a TELEFÓN, que ascendeix a: 100 €

Mercaderies al magatzem:
− Mercaderies tipus A, 4 unitats a 50 €/unitat, referència AS
− Mercaderies tipus B, 3 unitats a 30 €/unitat, referència AL

Exemples 2
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2

4
Document d’inventari núm. 1 de l’empresa MSM, SA.

1 Encapçalament 2 Cos 3 Peu

Inventari núm. 1  Data: 1 de gener de 20X0
Nom: MSM, SA Domicili: c/ de la Lluna, 15, 08080, Barcelona

Uts. Concepte Preu/Ut. Parcial Total

4
3

2

1
2
10

Actiu

Bancs c/c ................................................

Clients ...................................................
 ALDASA
 Sr. Roure
 Sr. Sans

Mercaderies ............................................
 Mercaderies tipus A, referència AS
 Mercaderies tipus B, referència AL

Equips per a processos d’informació .............
 Ordinadors portàtils

Mobiliari:................................................
 Taula
 Armaris
 Cadires

Construccions ..........................................
 Nau industrial

Total Actiu

Passiu

Proveïdors d’immobilitzat a c/t ....................

Deutes amb entitats de crèdit a c/t ..............
 Préstec del Banc de Vic

Creditors per prestació de serveis ................
 TELEFÓN

Proveïdors ..............................................
 Xavier Homs

Deutes amb entitats de crèdit a ll/t ..............
 Préstec del Banc BBVC

Total Passiu

50,00 €
30,00 €

600,00 €

1000,00 €
400,00 €
120,00 €

4000,00 €
8000,00 €

10 000,00 €

200,00 €
90,00 €

1200,00 €

1000,00 €
800,00 €

1200,00 €

30 000,00 €

22 000,00 €

290,00 €

1200,00 €

3000,00 €

300 000,00 €

356 490,00 €

400,00 €

10 000,00 €

100,00 €

4000,00 €

20 000,00 €

34 500,00 €

 Actiu: 356 490,00 €
 Passiu: 34 500,00 €
 Patrimoni net: 321 990,00 €

Certifico que el capital aportat pels socis a l’empresa ascendeix a tres-cent vint-i-un mil nou-
cents noranta euros.

Signatura:

2

3

1
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5 >> Balanç de situació

 El Balanç de situació és un document comptable en què es recullen els 
elements patrimonials que formen el patrimoni de l’empresa agrupats en 
masses i submasses patrimonials que informen de la seva situació econòmica 
i financera.

Com ja hem vist, l’estructura del patrimoni ens mostra, d’una banda, l’Actiu o 
estructura econòmica de l’empresa, és a dir, els elements patrimonials en què 
s’han materialitzat els recursos financers obtinguts per l’empresa i, de l’altra, 
el Passiu i el Patrimoni net, que ens informen de la procedència d’aquests re-
cursos financers (recursos propis i aliens) i que formen l’estructura financera 
de l’empresa.

El Balanç de situació presentarà l’estructura següent:

Actiu Patrimoni net i Passiu

Actiu no corrent Patrimoni net

− Immobilitzat intangible
− Immobilitzat material
− Inversions financeres a llarg termini

− Capital
− Autofinançament

Actiu corrent Passiu exigible

− Existències
− Deutors comercials
− Inversions financeres a curt termini
− Efectiu

Passiu no corrent

Passiu corrent

El balanç recull, a la part esquerra, la part positiva del patrimoni; és a dir, el que 
l’empresa té i a la part dreta, la part negativa; és a dir, el que l’empresa deu. Les 
dues parts han de sumar el mateix.

Diferències entre inventari i Balanç de situació

L’inventari i el Balanç de situació representen el patrimoni d’una empresa 
en un moment determinat, però la informació s’organitza de forma diferent:

 – A l’inventari, apareixen en forma de llista els elements patrimonials que for-
men l’Actiu i, sota, els elements que formen el Passiu. A partir de la diferència 
de tots dos, al final de l’inventari, es calcula el Patrimoni net. En el cas del 
Balanç de situació, a un costat s’enumeren els elements d’Actiu i, a l’altre, 
els elements de Passiu juntament amb els del Patrimoni net.

  L’estructura del Balanç és conforme a l’equació fonamental del patrimoni.

Patrimoni net = Actiu − Passiu exigible

 – La informació que apareix al Balanç de situació és molt menys detallada que 
a l’inventari; si una empresa té mobles, al Balanç no apareixerà el número 
de cadires ni de taules; només s’hi registrarà el valor total del mobiliari de 
l’empresa.

 – Al Balanç de situació, a diferència de l’inventari, s’estableix una classificació 
que distingeix partides corrents i no corrents.

El Balanç. Article 35.1 del 
Codi de Comerç

“El Balanç comprendrà, amb 
la deguda separació, els béns 
i drets que constitueixin l’Ac-
tiu de l’empresa i les obliga-
cions que formen el Passiu 
de l’empresa, especificant els 
fons propis. 
El Balanç d’obertura d’un 
exercici ha de correspondre 
amb el Balanç de tancament 
de l’exercici anterior”.

Balanç de situació inicial 
detallat

Quan el Codi de Comerç parla de 
Balanç de situació detallat es refe-
reix a un inventari, ja que el Balanç 
com a tal forma part dels comptes 
anuals.
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Confecció del Balanç de situació de l’empresa MSM, SA

Amb les dades de l’inventari núm. 1 de l’empresa MSM, SA, presentades a l’exemple 1 d’aquesta unitat, ela-
borem el Balanç de situació.

Exemples 3

Actiu

 Actiu no corrent 304 200,00

Immobilitzat material
 Construccions
 Mobiliari
  Equips per a processos 
d’informació

300 000,00
3000,00
1200,00

 Actiu corrent 52 290,00

Existències
 Mercaderies
Deutors comercials
 Clients
Efectiu
 Banc

290,00

22 000,00

30 000,00

Total Actiu 356 490,00

Patrimoni net i Passiu

 Patrimoni net 321 990,00

Capital social 321 990,00

 Passiu exigible 34 500,00

Passiu no corrent 20 000,00

  Deutes amb entitats de crèdit 
a ll/t

20 000,00 

Passiu corrent 14 500,00

 Proveïdors
  Deutors a curt termini amb 
entitats de crèdits

  Proveïdors d’immobilitzat  
a c/t

  Creditors per prestació  
de servei

4000,00 
10 000,00

 
400,00

 
100,00

Total Patrimoni net i Passiu 356 490,00



Activitats proposades

1 >> L’activitat econòmica 

1·· Classifica al teu quadern les següents empre-
ses en funció dels diferents criteris analitzats en la 
unitat:

a) SOCIETAT FOTOVOLTAICA TARRAGONA, S. en Com., 
societat comanditària simple dedicada a l’explo-
tació d’equips i instal·lacions fotovoltaiques. 
L’empresa està ubicada a Tarragona i actua en tot 
Espanya. Té contractats 120 empleats.

b) IBERIA, SA, empresa dedicada a transportar perso-
nes per tot el món. La participació del SEPI (Soci-
etat Estatal de Participacions Industrials) és del 
2,71 %. Té més de 7000 treballadors.

c) COLELL, SL, empresa dedicada a la instal·lació 
i venda d’equips d’aire condicionat amb seu a 
Salou que treballa per a tot Catalunya. Té 42 tre-
balladors.

2 >> La comptabilitat

2·· Indica al teu quadern a quin tipus de comptabili-
tat corresponen les afirmacions següents:

a) Registra operacions relacionades amb la constitució 
d’una societat.

b) Realitza operacions relacionades amb la fusió 
d’empreses.

c) Registra les operacions de l’empresa amb l’ex-
terior.

d) Determina els costos dels processos de fabricació.
e) Informa del patrimoni.
f) Analitza la situació empresarial interna.
g) Contempla operacions que només es poden donar 

en les societats.

3 >> El patrimoni empresarial

3·· Calcula al teu quadern el Patrimoni net que 
presenta l’empresa BETA, SA, en un moment deter-
minat:

 – Existències al magatzem: 8000 €
 – Diners en efectiu: 10 000 €
 – Diners en bancs: 125 000 €
 – Local comercial propietat de l’empresa: 400 000 €
 – Mobiliari: 15 000 €
 – Equips informàtics: 3000 €
 – Préstecs rebuts a retornar en 8 anys: 20 000 €
 – Factures pendents de cobrament: 5000 €
 – Factures pendents de pagament: 1000 €
 – Lletres pendents de pagament: 5000 €

4·· Donada la següent informació de l’empresa JJP, SA:

 – Diners en banc: 10 000 €
 – Diners en caixa: 5000 €
 – Existències al magatzem: 15 000 €
 – Mobiliari: 10 000 €
 – Cotxe d’empresa: 20 000 €
 – Local propietat de l’empresa: 220 000 €
 – Préstec bancari a pagar en 5 anys: 120 000 €
 – Factures pendents de cobrament: 4000 €
 – Factures pendents de pagament: 7000 €

a) Classifica al teu quadern els diferents elements en 
la seva corresponent massa i submassa patrimonial.

b) D’acord amb la classificació de l’apartat anterior, 
organitza el patrimoni de l’empresa en Actiu i 
Passiu.

c) Determina el valor del Patrimoni net.

4 >> L’inventari

5·· Confecciona al teu quadern l’inventari núm. 2 
de l’empresa LAIKA, SA, amb domicili al c/ de Saba-
dell, 12, de Barcelona, tenint en compte que, a 1 de 
gener de 20X0, compta amb els següents elements 
patrimonials:

 – Un vehicle: 30 000 €
 – Un programa informàtic Contalux: 500 €
 – Un programa informàtic Nominalux: 600 €
 – Dos ordinadors portàtils: 500 € cada un
 – Una impressora: 200 €
 – Deu 300 € del programa informàtic Contalux a l’em-
presa CONSULT, SA

 – Mercaderies Alfa: 50 unitats a 200 €/unitat, refe-
rència AAS

 – Mercaderies Beta: 100 unitats a 100 €/unitat, refe-
rència AAT

 – Cinc taules: 100 € cada una
 – Dos armaris: 150 € cada un
 – Cinc cadires: 50 € cada una
 – Dos locals: un en què s’ubica la seu central de l’em-
presa, valorat en 200 000 € i un altre, que és una 
sucursal de l’empresa, amb un valor de 100 000 €

 – Deu 40 000 € a l’empresa SALCIS, SA, per la compra 
de mercaderies

 – Deu 20 000 € a l’empresa TERMAN, SA, per la com-
pra de mercaderies

5 >> Balanç de situació

6·· Amb les dades de l’inventari núm. 2 de l’empresa 
LAIKA, SA (activitat proposada 5), confecciona al teu 
quadern el Balanç de situació de l’empresa.
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1·· Classifica al teu quadern les següents empreses en funció dels diferents criteris estudiats a la unitat:

a) COMPUWORLD, SL és una cadena de botigues d’informàtica ubicades a la província de Salamanca. Compta amb 
10 botigues en què treballen 70 treballadors.

b) CENTRAL LECHERA GALLEGA és una cooperativa dedicada a la producció i venda de productes lactis, que compta 
amb 500 treballadors. Opera a Espanya i a Europa.

c) RENFE és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment que té la missió de prestar serveis de 
transport de viatgers i mercaderies i compta amb més de 14 000 empleats.

d) MARTÍNEZ, SA és una empresa dedicada a la fabricació i venda de sabates que opera a Espanya, Europa i Amè-
rica, i compta amb més de 400 empleats.

e) FLORISTERIA PINÓS és una floristeria ubicada al barri de Sants de Barcelona, que compta amb dos empleats, a 
més del propietari Pere Pinós.

f) JOSEP GIRALT I CIA, societat col·lectiva, és una empresa dedicada a la fabricació d’estructures metàl·liques 
que opera a la zona de Catalunya i compta amb 68 empleats.

g) PERFUMERIES PRATS, SL és una cadena de perfumeries que opera a tot Catalunya. Compta amb 20 botigues en 
què treballen 180 persones.

2·· L’empresa MSML, SL, es dedica a la venda d’articles d’esport. Indica al teu quadern quin tipus d’empresa és, 
atenent a la seva forma jurídica, i explica’n les característiques.

3·· L’empresa ACEROM, SA, presenta els següents elements patrimonials en un moment determinat:

 – Mercaderies al magatzem: 15 000 €
 – Diners en comptes corrents: 100 000 €
 – Diners en caixa: 9000 €
 – Edifici propietat de l’empresa: 900 000 €
 – Mobiliari: 20 000 €
 – Automòbil d’empresa: 21 000 €
 – Equips informàtics: 4000 €

 – Préstec rebut a retornar en 6 mesos: 12 000 €
 – Préstecs rebuts amb devolució en deu anys: 65 000 €
 – Factures pendents de cobrament: 10 000 €
 – Factures pendents de pagament: 5000 €
 – Lletres pendents de cobrament: 15 000 €
 – Lletres pendents de pagament: 4000 €
 – Benefici no distribuït: 90 000 €

a) Determina el Patrimoni net.
b) Determina el capital social.

4·· Classifica al teu quadern els següents elements patrimonials en massa i submassa patrimonial:

Element patrimonial Massa/submassa

Programes informàtics • • •
Mobiliari • • •
Reserves • • •
Préstec concedit a l’empresa a retornar en 15 anys • • •
Ordinadors portàtils • • •
Existències de mercaderies • • •
Vehicle d’empresa • • •
Lletres pendents de pagament • • •
Lletres pendents de cobrament • • •
Eines • • •
Factures pendents de cobrament • • •
Lliurament a compte d’una futura operació de venda • • •
Solar propietat de l’empresa • • •

Més activitats a la 
teva versió digital
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Element patrimonial Massa/submassa

Diners en caixa • • •
Diners en entitats financeres • • •
Deutes a curt termini per la compra de programes informàtics • • •
Capital social • • •
Inversió a curt termini en accions de l’empresa BBL, SA • • •
Inversió a llarg termini en accions de l’empresa JJ, SA • • •
Dret de cobrament per la venda de productes • • •
Préstec a llarg termini concedit per l’empresa a un proveïdor • • •
Avançament de nòmina d’un treballador • • •
Patent de l’empresa • • •
Lletres de canvi a 90 dies pendents de pagament • • •
Deutes per compres • • •

5·· L’empresa ORTEGA MAS, SA presenta, en un moment determinat, els següents elements patrimonials:

 – Existències de mercaderies: 28 000 €
 – Diners en entitats bancàries: 65 000 €
 – Factures pendents de cobrament a diversos clients: 
1000 €

 – Factures pendents de pagament: 3000 €
 – Oficines propietat de l’empresa: 400 000 €
 – Diners en caixa: 20 000 €
 – Mobiliari divers: 30 000 €
 – Vehicles d’empresa: 48 000 €
 – Maquinària: 15 000 €
 – Préstec a retornar per l’empresa en 5 anys: 120 000 €
 – Lliurament a compte d’un client com a pagament 
d’una operació futura: 850 €

 – El benefici no distribuït per l’empresa ascendeix a 
60 000 €

 – Inversions a llarg termini en accions d’Iberluz, SA: 
2500 €

 – Equips informàtics: 25 000 €
 – Les lletres pendents de cobrament ascendeixen a 
4000 €

 – Lletres pendents de pagament: 5000 €
 – Pagament de les quotes a la Seguretat Social: 
7000 €

 – Pagament de les retencions de l’IRPF: 15 000 €

a) Determina al teu quadern el Patrimoni net.
b) Indica l’import del capital social.
c) Classifica al teu quadern els elements patrimonials en la massa i submassa patrimonial corresponent.
d) Comprova que es compleix l’equació fonamental del patrimoni.

6·· Elabora al teu quadern l’inventari núm. 3 i el Balanç de situació a 1 de gener de 20X0 de l’empresa BELGIUM, 
SA, amb domicili al c/ de l’Església, 12, de Barcelona, sabent que l’empresa compta amb els següents elements 
patrimonials:

 – Diners al compte corrent del Banc S: 20 000 €
 – Diners al compte corrent del Banc L: 10 000 €
 – Local d’empresa: 100 000 €
 – Deu del local comercial 40 000 € al Banc L, que 
pagarà en 2 anys

 – Eines: 1000 €
 – Mercaderies:

• Producte “A”: 100 unitats a 30 €/unitat
• Producte “B”: 200 unitats a 10 €/unitat

 – Equips per a processos d’informació:

• Dos ordinadors: 800 € cada un
• Dues impressores: 100 € cada una

 – Diners a la caixa de l’empresa: 10 000 €
 – Deu al proveïdor MS: 2000 €
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L’activitat econòmica i el patrimoni empresarial de l’empresa JJP, SA

L’empresa JJP, SA, amb domicili al c/ dels Artesans, 25, 08080 de Barcelona, és una empresa comercial que 
opera en tot el territori espanyol i que compta amb 340 treballadors. Amb data 1 de gener de 20X7, presenta la 
informació següent:

 – Al magatzem hi ha mercaderia valorada en 20 000 €
 – Diners a la caixa de l’empresa: 10 000 €
 – Factures pendents de cobrament a diversos clients: 

• El Sr. Martí deu: 1500 €
• El Sr. Llop deu: 2500 €

 – Nau industrial propietat de l’empresa valorada en 350 000 €
 – Diners dipositats en comptes corrents: 90 000 €
 – Equips informàtics valorats en 3500 €:

• 10 ordinadors amb un import que ascendeix a 300 €/unitat
• 5 impressores valorades en 100 €/unitat

 – S’ha concedit un préstec de 20 000 € a l’empresa SALA a retornar en 5 anys
 – Edifici on l’empresa té la seva seu valorat en 450 000 €
 – Factures pendents de pagament a proveïdors:

• Devem 1800 € al Sr. Pasqual
• Devem 3200 € a l’empresa XAFATOLLS, SA

 – Mobiliari divers per valor de 10 000 €, que es detalla de la manera següent:

• 5 taules per 1000 €/unitat
• 20 cadires per 200 €/unitat
• 2 armaris per 500 €/unitat

 – Préstec sol·licitat al Banc UVC per valor de 20 000 €, a retornar en 5 anys
 – Inversió a llarg termini en accions de l’empresa MMM, SA per import de 4000 €
 – Un client lliura a compte 3000 € en concepte d’avançament d’una futura operació
 – Préstec bancari de 10 000 € sol·licitat al Banc Illenc a retornar en 9 mesos
 – Les lletres pendents de pagament a proveïdors ascendeixen a 30 000 €
 – Un vehicle de repartiment valorat en 15 000 €
 – Les lletres pendents de cobrament a diversos clients ascendeixen a 20 000 €
 – Es concedeix un préstec al proveïdor ASX a retornar en 9 mesos per import de 10 000 €
 – Avançament de part d’una nòmina a un empleat: 600 €

a) Classifica al teu quadern l’empresa tenint en compte les seves característiques.
b) Determina el Patrimoni net.
c) Indica l’import del capital social.
d) Classifica els elements patrimonials en les masses i submasses patrimonials corresponents.
e) Comprova que es compleix l’equació fonamental del patrimoni.
f) Presenta el Balanç de situació degudament ordenat.
g) Confecciona l’inventari núm. 17.



Avaluació

1. Podem definir el terme “empresa” de la manera 
següent:

a) Una entitat financera.
b) Una unitat econòmica de consum.
c) Una entitat sense ànim de lucre.
d) Una unitat econòmica de producció.

2. Indica quina de les afirmacions següents és la 
correcta:

a) Les empreses del sector secundari es dediquen a 
oferir serveis al públic.
b) L’única finalitat de l’empresa és l’obtenció de 
beneficis.
c) Les empreses del sector primari s’ocupen de 
transformar les matèries primeres o els béns en 
altres béns.
d) La societat limitada és un tipus de societat 
mercantil.

3. Les societats anònimes:

a) Són societats de caràcter mercantil.
b) El capital social d’aquestes societats no podrà ser 
inferior a 60 000 €.
c) El seu capital està dividit en accions.
d) Totes les respostes són correctes.

4. El tipus de comptabilitat que registra les 
operacions que relacionen l’empresa amb l’exterior es 
denomina:

a) De societats.
b) Pública.
c) Financera.
d) De costos.

5. El conjunt de béns, drets i obligacions degudament 
valorats formen:

a) L’Actiu d’una empresa.
b) El Patrimoni net d’una empresa.
c) El Passiu d’una empresa.
d) El Patrimoni d’una empresa.

6. El conjunt de béns i drets de l’empresa 
constitueixen:

a) Les obligacions de l’empresa.
b) L’estructura financera de l’empresa.
c) L’estructura econòmica de l’empresa.
d) Totes les respostes són correctes.

7. El Passiu:

a) És l’estructura econòmica de l’empresa.
b) És l’estructura financera de l’empresa.

c) És el capital de l’empresa.
d) Està format pels béns de l’empresa.

8. Es considera que formen part integrant de l’Actiu 
no corrent:

a) Tots els béns sense tenir en compte els drets i les 
obligacions.
b) Tots els elements patrimonials que representen 
diners.
c) Tots els elements patrimonials de naturalesa 
duradora.
d) Tots els elements patrimonials fàcilment 
convertibles en efectiu a curt termini.

9. Indica quina de les afirmacions següents és la 
correcta:

a) L’immobilitzat intangible es considera Actiu 
corrent.
b) El Passiu està constituït per inversions.
c) El Patrimoni net el constitueix el capital i el 
benefici no distribuït.
d) El capital s’obté en sumar els béns i drets.

10.  Indica quin dels següents elements patrimonials 
es considera un dret:

a) Proveïdors.
b) Préstecs concedits.
c) Efectes comercials a pagar.
d) Ordinadors.

11. L’inventari:

a) Consta de tres parts: encapçalament, cos i peu.
b) Depenent de la informació que contingui, pot ser 
general o parcial.
c) Consisteix en realitzar un recompte físic de tots els 
elements que formen part de l’empresa.
d) Totes les respostes són correctes.

12. Es considera que un inventari es diferencia d’un 
Balanç en el fet que:

a) A l’inventari apareixen en forma de llista els 
elements patrimonials que formen l’Actiu, sota els de 
Passiu i, calculant la diferència entre els dos, al final de 
tot es calcula el Patrimoni net, mentre que en el Balanç 
a un costat es troben els elements d’Actiu i a l’altre, els 
de Passiu, juntament amb els del Patrimoni net.
b) Al Balanç s’estableix una classificació entre 
partides corrents i no corrents, mentre que a 
l’inventari, no.
c) La informació que apareix al Balanç és menys 
detallada que la de l’inventari.
d) Totes les respostes són correctes.


