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GESTIÓ FINANCERA 

FONTS DE FINANÇAMENT 

El finançament són les diferents maneres d’aconseguir els diners necessaris per 
realitzar una compra. Són tots els recursos líquids o mitjans de pagament que li 
permetin fer les seves inversions. Està recollit en el PN i el Passiu. 

 

Classificació 

 

 

Fonts de finançament propi 

Són els més estables perquè no són exigibles. Si l’empresa falla, els socis són els 
últims en rebre la part corresponent de la liquidació. 

 

Fonts de 
finançament

Termini de 
devolució

c/t Crèdit de 
proveidors

ll/t Préstec a ll/t, 
capital

Procedència

Interna
Reserves, 

amortitzacions i 
provisions

Externa Capital, préstecs, 
crèdits

Propietat

Pròpia
Capital, reserves, 
amortitzacions i 

provisions

Aliena Crèdit, préstecs

Recursos propis

Finançament extern CAPITAL (aportacions)

Autofinançament i 
enriquiment

RESERVES (impulsen el 
creixement de l'empresa)

Autofinançament de 
manteniment

AMORTITZACIONS i 
PROVISIONS (permeten 

mantenir la capacitat 
productiva de l'empresa)



- El capital: 
o Està format per les aportacions dels socis 
o Pot provenir tant de persones físiques o jurídiques (empreses, grup 

d’empreses o Societat de Capital de Risc) 
- Reserves: 

o Provenen dels beneficis no distribuïts de l’empresa 
o Serveixen per fer noves inversions, possibiliten el creixement 

empresarial. 
o Tipus de reserves:  

§ Legals, el mínim possible 
§ Estatutàries, la adaptació que fa cada empresa legal  
§ Voluntàries: poden variar cada any, depenent. 

- Amortitzacions: 
o Provenen també dels beneficis no distribuïts. 
o Serveixen per mantenir  la capacitat productiva 
o Estan formades pel valor que va perdent l’immobilitzat en el procés 

de producció. I per quan un immobilitzat acaba la seva vida 
productiva poder comprar un nou amb aquest estalvi. 

- Provisions: 
o També provenen dels beneficis no repartits 
o Serveixen també per mantenir la capacitat productiva 
o Són fons per a fer front pèrdues que encara no s’han produït o bé 

futures despeses.  

 

Fonts de finançament aliè  

A llarg termini: 

- Préstecs: 
o Poden ser a curt i a llarg termini.  
o Provenen per institucions de crèdit, administració, etc. 
o Concedit el préstec es pot disposar dels diners de manera immediata i 

s’han de tornar segons unes condicions prèviament pactades (termini, 
interessos, aval...). 

- Emprèstits: 
o Són títols a crèdit d’igual quantitat i condicions (obligacions, bons) 

emesos per les empreses i que són adquirits per particulars a canvi 
d’un interès pactat. 

o Utilitzat per grans empreses per necessitats importants de 
finançament.  



- Lísing o Arrendament Financer 
o Quan una empresa necessita un immobilitzat material, pot comprar-lo 

o llogar-lo. El lísing consisteix en llogar-lo.  
o Incorporació d’elements d’actiu no corrent a canvi d’unes quotes 

d’arrendament.  
o L’empresa de lísing finança l’adquisició del bé, comprant-lo a 

l’empresa que el fabrica i entregant-lo a l’empresa client a canvi d’un 
lloguer. 

o Quotes= amortització del bé + interessos + despeses admin + prima 
de risc. 

o Existeixen límits del lísing: 2 anys per béns mobles (maquinària) o 
immobles (local). 

o Quan acaba el lloguer es pot tornar o bé comprar. 
- Rènting 

o La idea és la mateixa que el lísing.  
o El que canvia són les condicions. 
o L’empresa de rènting, a diferència del lísing, presta uns serveis: 

§ Facilitar l’ús del bé 
§ Manteniment del bé 
§ Assegurança a tot risc 

o A diferència del lísing, no pagues impostos extres, és deduïble al 
100%. 

o No hi ha una durada mínima d’arrendament 
o No hi ha opció de compra 
o Surt més car.  

A curt termini: 

- Crèdit bancari 
o Descobert en Compte (Números Vermells) 

§ Consisteix a la utilització d’un compte corrent bancari per un 
impost superior al saldo disponible, per la qual ha de pagar 
uns interessos. 

§ La disposició dels diners és immediata (sense avals) però els 
interessos són alts.  

o Compte de crèdit o Pòlissa decrèdit 
§ Consisteix en la signatura d’un contracte que posarà a 

disposició de l’empresa un compte corrent amb un límit.  
§ L’empresa utilitzarà els diners que necessiti amb xecs a canvi 

d’uns interessos per la part utilitzada i una comissió per la part 
no utilitzada.  



- Crèdit comercial 
o És el finançament automàtic que aconsegueix l’empresa quan deixa a 

deure compres que fa als proveïdors. S’ajornen les factures. 
o Le cost equival al descompte que faria el proveïdor per pagar al 

comptat.  


