
TEMA 3 

1. Comptes anuals (obligatori) 
Es recullen tant les normes d’elaboració dels comptes anuals com els models dels 
comptes anuals de les petites i mitjanes empreses.  
El PGC  conté nou grups de comptes, mentre que el PGC  per a pimes conté set grups 
de comptes.  
 

2. Quadre de comptes (voluntari) 
Conté els grups, els subgrups, els comptes i els subcomptes degudament codificats i 
amb un títol que n’indica el contingut. 
El PGC ordena tots els comptes seguint una classificació decimal; en el Pla general 
comptable de les pimes, trobem set grups. Els cinc primers contenen comptes de 
balanç, és a dir, bens, drets, obligacions i patrimoni net. El grup 6 i 7 indiquen comptes 
de gestió, és a dir, els comptes de despeses i ingressos que serviran per determinar el 
resultat de l’exercici.  
El pla de comptes és una relació detallada i codificada de tots els comptes i 
subcomptes que preveu emprar una empresa, segons la seva activitat i les seves 
característiques.  
 

3. Definicions i relacions comptables (voluntari)  
Cadascun dels grups i subgrups i els comptes que integra el PGC  son objecte d’una 
definició i d’explicació dels moviments de càrrec i abonament de cada un dels 
comptes.  

a) FINANÇAMENT BÀSIC 
Recursos propi de l’empresa i el seu finançament aliè a llarg termini, ingressos per 
distribuir diferents exercicis, accions pròpies i altres situacions transitòries del finançament 
bàsic.  
Exemples: 100 capital social, 170 deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.  
 

b) ACTIU NO CORRENT 
Elements del patrimoni de l’empresa destinats a servir e manera perdurable, incloses les 
inversions financeres el venciment, la venda o la realització de les quals s’ha de produir en 
un termini superior a l’any.  
Exemples: 206 aplicacions informàtiques, 211 construccions, 252 crèdits a llarg termini.  
 

c) EXISTÈNCIES  
Mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments, productes en curs, productes 
semi acabats, productes acabats i subproductes, residus i materials recuperats.  
 

d) CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS 
Comptes personals, efectes comercials actius i passius que s’originen en el tràfic de 
l’empres i comptes amb les administracions públiques, fins i tot els que corresponguin  
saldos amb venciment superior a un any.  
Exemples: 400 proveïdors, 430 clients 
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e) COMPTES FINANCERS 
Deutes i crèdits per operacions alienes al tràfic amb venciment no superior a un any  i 
mitjans líquids disponibles.  
Exemples: 523 proveïdors d’immobilitzat a curt termini, 570 caixa. 
 

f) COMPRES I DESPESES 
Aprovisionaments de mercaderies i altres bens adquirits per l’empresa per vendre’ls, i 
totes les despeses i les pèrdues excepcionals de l’exercici.  
Exemples: 600 compres de mercaderies, 640 sous i salaris.  
 

g) VENDES I INGRESOS 
Alienació de béns i prestació de serveis objecte del tràfic de l’empres. Inclou també altres 
ingressos, la variació d’existències i els beneficis excepcionals de l’exercici.  
Exemples: 700 vendes de mercaderies, 752 ingressos per arrendaments.  

 

3.2.VERIFICACIÓ COMPTABLE  

La verificació comptable és un conjunt de mecanismes que garanteix que les dades que es 
reflecteixen en la comptabilitat d’una empresa són verdaders. És materialitza mitjançant 
l’auditoria.  

Auditoria financera: 

• Consisteix en analitzar si les anotacions que estan plasmades en els documents 
comptables descriuen adequadament els fets que les han produït.  

• L’objectiu és elaborar un informe sobre la fiabilitat de la informació economicofinancera 
analitzada.  

• Es classifica segons la procedència i la professionalitat de les persones que ha de dur a 
terme l’auditoria:  

- Auditoria interna 
- Auditoria externa 
- Auditoria operativa  

Auditor de comptes: tots els agents relacionats amb l’empresa poden estar relacionats.  

3.3.LEGISLACIÓ MERCANTIL 

El principal referent de la legislació mercantil és el codi de comerç dedica una de les seccions, 
titulada “De la comptabilitat de l’empresari”, a detallar les principals obligacions comptables 
de l’empresari.  

La llei del societats anònimes, la llei de les societat de responsabilitat limitada i el reglament 
del registre mercantil son altres disposicions legals que afecten la comptabilitat.  
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LA NORMATICA COMPTABLE: 

 El dret mercantil és aquell que regula l’activitat econòmica que es duu a terme a una 
empresa. 

El codi del comerç és el principal marc legislatiu de les operacions mercantils a l’estat 
espanyol. Aquest codi dedica una de les seccions a detallar les principals obligacions 
comptables de l’empresari. 

El codi del comerç marca uns llibres obligatoris que son: 

a) El llibre d’inventaris i comptes anuals: balanç inicial, balanços trimestrals de 
comprovació de sumes i saldos i els comptes anuals. 

b) El llibre d’actes: si es tracta d’una societat mercantil (anònima o de responsabilitat 
limitada) en el que s'anoten com a mínim els acords presos en les juntes generals i 
especials d’accionistes. 

c) Els llibres voluntaris: (llibre major) que recull per separat els comptes que intervenen 
en els assentaments del llibre diari i els llibres auxiliars (llibre de caixa, de control de 
venciments...) 

 

 


