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1. Comentaris sobre el programa Gestión MGD

Fa un temps, la Universitat de Saragossa va crear un projecte anomenat Ciberconta, 

que va donar lloc a la creació d’una pàgina web amb l’objectiu d’afavorir la tasca de for-

mació en les àrees de gestió i administració d’empreses.

Un total de 137 professors col·laboradors vam desenvolupar temes en les àrees de 

comptabilitat, fi nançament, dret relacionat amb l’empresa, recursos humans, i empresa 

i Internet.

A la pàgina web, <http://www.ciberconta.unizar.es/>, trobarem aquest temes, 

així com també enllaços a altres recursos relacionats amb el tema de comptabilitat, 

fi nançament, economia de l’empresa, màrqueting, etc. També hi trobarem un enllaç 

que ens permetrà accedir al programa informàtic de comptabilitat, anomenat Gestión 

MGD: <http://ciberconta.unizar.es/leccion/gestionmgd/inicio.html>.

L’autor d’aquest programa és Jesús Martínez, que el va fer públic per primer cop 

el juny de 1995. Durant aquests més de 15 anys el programa ha evolucionat força, en 

uns casos de forma voluntària, mitjançant l’aportació de noves funcions (incorporant-hi 

una calculadora científi ca; fent possible el traspàs d’informació amb ContaPlus® i Con-

taClip®, l’enviament de missatges mitjançant MS Outlook® i el transvasament de dades 

de clients des de GoldMine®; adaptant el programa a les directrius de comptabilitat de 

Colòmbia), i en d’altres per imperatius legals, com va ser l’aprovació el 16 de novembre 

de 2007 del tercer pla comptable espanyol (el primer va ser el 1973 i el segon, el 1990). 

Gestión MGD disposa de la possibilitat de treballar amb el Pla General de Compta-

bilitat de Petites i Mitjanes Empreses (Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre) i 

amb el Pla General de Comptabilitat (Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre).

També hem de fer menció a part, en referència a les evolucions de caire voluntari 

que ha sofert el programa, a la possibilitat d’utilitzar-lo en eusquera i català. Des del 8 

de maig de 2005, gràcies a la col·laboració d’Alberto Aldamiz Etxebarria, el programa 

està disponible en eusquera, i des del 10 de juny de 2010, el programa Gestión MGD 

disposa del pla comptable en català, gràcies a la col·laboració de Xavi Casanova Gonzà-

lez, i des del 13 d’abril de 2011, tot el programa està disponible en català.
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Aquest darrer fet ha fet possible aquesta eina electrònica que tens a les mans, i que 

esperem que sigui una eina (perdó per la redundància) d’allò més útil per entendre la 

comptabilitat amb Gestión MGD.

2. Copiar el programa Gestión MGD

Malgrat que hem dit que tot el programa el podrem utilitzar en català, les pantalles 

que en faciliten la instal·lació, així com la seva pàgina web, estan en castellà, a causa 

de l’origen del projecte Ciberconta, que com que pertany a la Universitat de Saragossa 

lògicament ha utilitzat l’idioma castellà.

Per poder copiar el programa Gestión MGD el primer que hem de fer és anar a 

la pàgina web del programa, <http://ciberconta.unizar.es/leccion/gestionmgd/inicio.

html>, i en pantalla trobarem la pàgina d’inici següent:

 

 
 

Anem a l’apartat Descarga de fi cheros i seleccionem Aplicación base, i ens aparei-

xerà això:
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Aquesta versió era la que hi havia al mes de juny de 2011, que pot ser diferent a 

la que hi hagi en l’actualitat.

Seleccionem el fi txer que volem copiar, en el nostre cas mgd35.exe, i hi fem doble 

clic. Amb aquesta operació el programa pot obrir-se, ja que és un .exe, o pot anar a parar 

a la subcarpeta Baixades de la carpeta Els meus documents.

Aquesta és la icona que el programa haurà desat dins del disc dur 

del nostre ordinador. Només hem de fer-hi doble clic i el programa 

instal·lador començarà a funcionar. Quan ho faci, en primer lloc veu-

rem la pantalla de benvinguda següent al programa Gestión MGD i 

instruccions per incorporar-lo al nostre programari.

 

Cliquem a l’opció marcada per continuar i tindrem aquesta pantalla:
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Com que som usuaris nous i és la primera vegada que volem incorporar el progra-

ma, farem aquesta selecció i continuarem. Ara en pantalla tindrem l’opció següent:

 

Com indica la llegenda, si fem una instal·lació normal el programa s’instal·larà a la 

carpeta GestiónMgd, i si preferim instal·lar-lo en un altre lloc haurem de seleccionar la 

instal·lació avançada. Quan ho hàgim fet veurem la pantalla següent:

 

Com és habitual en les instal·lacions de programes, hem de llegir les condicions 

d’utilització del programa i, un cop feta aquesta lectura, acceptar l’acord que se’ns pro-

posa. Després d’acceptar l’acord clicant sobre la casella de selecció ja podrem continuar, 

i la tecla que fi ns ara estava en gris i que no es trobava operativa passarà a ser negra com 

les altres i podrem continuar. 
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Després d’això haurem de confi rmar la carpeta de destí del programa.

 

Fem clic al botó per instal·lar el programa i en pocs segons tindrem Gestión MGD 

al nostre ordinador.

 

A l’escriptori del nostre ordinador tindrem la icona del programa. Per entrar-hi 

sols hem de fer-hi doble clic:
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3. Els menús de Gestión MGD

Ara entrarem per primer cop al programa i el que ens trobarem serà el menú general, 

com veiem a continuació:

 

 

Si mirem la pantalla, veurem que per defecte ja existeix una empresa. La podem 

esborrar, ja que de moment no ens interessa. 

 

Fem clic a la icona Esborrar i el programa ens preguntarà el següent:
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Li diem que Sí, i tindrem aquesta pantalla:

Aquest menú general ens permetrà fer les operacions següents:

1. Donar d’alta una empresa

2. Accedir a les empreses creades

3. Editar el model d’empresa base

4. Fer còpies de seguretat

5. Recuperar còpies de seguretat

6. Actualitzar el programa

7. Establir els paràmetres generals

8. Editar avisos

9. Utilitzar la calculadora

10. Emprar les ajudes

Al menú general tenim aquestes icones:

3.1 Donar d’alta una empresa

Sense empreses el programa no té cap sentit, ja que la seva fi nalitat és portar la comp-

tabilitat d’una empresa. Per crear-la tindrem aquesta pantalla:
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Seleccionem Nova per donar d’alta la primera empresa. Per fer-ho haurem de 

donar la informació del número i el nom de l’empresa. Per defecte se li assigna el primer 

número disponible, que en el nostre cas serà l’1. Cliquem a Nova per comprovar-ho.

Veurem unes opcions que ara no podem utilitzar, ja que no tenim cap empresa. 

Per tant, seleccionem Nova.

Introduïm el nom de l’empresa, que en el cas nostre és ComptaSup SA, l’empresa 

sobre la qual farem tota l’explicació. Quan fem clic a Acceptar, el programa li assignarà 

un seguit d’arxius i quan fi nalitzi (breus segons) veurem aquesta pantalla:

Ja podem operar en la nostra empresa. Per accedir-hi hem de fer clic a Triar i ens 

apareixerà aquest missatge: 
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És una informació que ens proporciona el programa, i l’acceptem, amb la qual cosa 

haurem d’optar entre les opcions següents:

Seleccionem l’opció corresponent a les petites i mitjanes empreses i, a continuació, 

veurem que ja tenim un nou menú.

 

 

Aquest és el menú de l’empresa, en aquest cas de l’empresa ComptaSup SA, i des 

d’aquí farem totes les operacions més endavant. Ara hem de seleccionar Menú Gral. per 

accedir a l’altre menú i continuar l’explicació.

3.2 Accedir a les empreses creades

El programa admet gairebé 1.000 empreses. Per accedir a alguna de les que tenim cre-

ades només hem de seleccionar la que vulguem a la pantalla següent:

Amb el ratolí marquem la desitjada. En fer-ho el fons es tornarà de color blau, i 

hem de fer clic a Triar.
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Aquesta acció ens portaria al menú de l’empresa seleccionada, i les operacions que 

féssim sols afectarien l’empresa en qüestió i cap de les altres dues que tenim a la nostra 

disposició.

3.3 Editar el model d’empresa base

Les empreses que es creen disposen d’unes característiques determinades, algunes de 

les quals es poden alterar per tal que totes les empreses que es creïn després d’intro-

duir aquests canvis també els incorporin (cosa que no passarà amb les que ja teníem 

creades d’abans). Hem de dir que canviar l’empresa base pot comportar situacions no 

desitjades, per la qual cosa es recomana tornar a la situació per defecte, malgrat que el 

programa ens permeti editar de forma fàcil l’empresa base.

Imaginem que entrem dins la nostra empresa i en el menú de ComptaSup SA fem 

la selecció Compres>Tipus d‘IVA suportat.

 
 

Se’ns mostrarà la pantalla següent:

Doncs bé, ara suposem, com va passar el juliol de 2010, que els tipus d’IVA es 

modifi quen. Per incorporar aquests canvis a la nostra empresa seleccionada només hem 
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d’anar a Editar i fer-hi els canvis. Però si el que volem és que a partir d’ara totes les 

empreses creades ja tinguin els nous tipus d’IVA, llavors hem de sortir de la nostra 

empresa i anar al menú general. Allí hem de fer la selecció següent: Empreses>Editar 

empresa model (BASE).

Ens torna a preguntar pel pla comptable de les noves empreses, per tant podem 

seleccionar el de les petites i mitjanes empreses i així totes les noves empreses creades 

ja portaran el nou tipus d’IVA. Un cop fet això ens trobarem dins d’una empresa que 

serà el model de totes les següents, és a dir, que tot allò que canviem s’aplicarà a les noves 

empreses.

 

 

Si ens hi fi xem, al lloc on abans teníem el nom de l’empresa ara ens indica Dades 

bàsiques de les noves empreses. Anem a canviar l’IVA del 18% al 20%, per exemple.

 

Anem a Compres>Tipus d’IVA suportat, i quan ho hàgim seleccionat tindrem 

aquesta pantalla:
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Seleccionem Compres al 18% i fem clic a la icona Editar.

 

Fem les dues modifi cacions i seleccionem Acceptar, amb la qual cosa tindrem 

aquesta pantalla:

Fem clic a Acabar i anem al menú general. A partir d’ara, qualsevol empresa creada 

nova ja incorporarà el nou tipus d’IVA per a les compres.

3.4 Fer còpies de seguretat

Aquesta és una de les qüestions de més importància si volem preservar la feina feta. 

Malgrat que el programa fa les seves còpies periòdiques al disc dur de l’ordinador, és 

convenient que fem còpies en un altre suport, com per exemple en una memòria USB. 

Per fer-ho tenim dues possibilitats, amb el mateix efecte: 

a) Anar a la icona Còpia de seguretat.

b) Accedir al menú desplegable encapçalat per Seguretat i, un cop allí, seleccionar 

Còpia de seguretat.
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Ara veurem això en pantalla:

Aquí hi ha dues coses que ens interessen força: 

1. Dades que volem incloure-hi. En primer lloc ve-

iem el nom de les tres empreses que tenim creades; si vo-

lem excloure’n alguna de la còpia de seguretat ho podem 

fer desseleccionant-la. 

Advertència: No es poden desseleccionar les opci-

ons dades base ni paràmetres.

2. Les icones, i especialment la d’Ubicació. Aquesta 

serveix per indicar al programa on volem desar la còpia 

de seguretat. Si fem clic a Ubicació se’ns obrirà una fi nes-

tra ja coneguda per la majoria i que és la que veiem a la 

imatge següent:

Cerquem la carpeta on volem desar la còpia de se-

guretat i l’acceptem. 

Des d’aquí també podem crear una carpeta nova. És 

recomanable disposar d’una carpeta sense altres arxius 

per dipositar-hi la còpia de seguretat.

Després tornarem a la pantalla de Còpia de seguretat, on hem de seleccionar Copiar.
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Un cop feta la còpia ens informaran del resultat.

Si volem confi rmar que la còpia de seguretat s’ha fet bé, seleccionem el test.

Quan ho fem el programa ens demanarà la confi rmació de la ubicació, i després 

veurem la pantalla següent:

3.5 Recuperar còpies de seguretat

Tan important com fer còpies de seguretat és recuperar-les. Per fer-ho, només hem de 

desplegar el menú extensible.



Lliçons de Gestión MGD

23

A continuació, hem de seleccionar la segona o la tercera opció, segons el cas. Quan 

ho hàgim fet ens apareixerà aquesta pantalla:

 

Ara només hem de seleccionar l’opció Recuperar i en uns segons veurem el mis-

satge següent:

 

3.6 Actualitzacions del programa

Els programes acostumen a tenir actualitzacions, i més encara un programa com aquest, 

al qual afecten canvis fi scals, comptables i mercantils. Per aquesta raó el programador 

ofereix la possibilitat d’accedir a les actualitzacions a mesura que aquestes es produei-

xen. Al menú general tenim l’opció Altres.

Si anem desplegant els menús extensibles arribarem al que ens permet dir al pro-

grama quan volem que comprovi si hi ha versions noves. Com es pot veure, l’opció esco-

llida és que ho miri un cop cada dia.
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Si volem comprovar si hi ha actualitzacions pos-

teriors a la que estem usant, hem de seleccionar l’opció 

Altres>Actualitzacions del programa>Comprovar 

actualitzacions ara, i en pantalla ens apareixerà una 

informació com aquesta:

Si el que desitgem és veure totes les actualitzacions a les quals tenim accés en 

aquests moments, hem de seleccionar Altres>Actualitzacions del programa>Consultar 

totes les actualitzacions disponibles.

3.7 Paràmetres

Al menú general tenim la icona Paràmetres, que ens permet accedir als paràmetres ge-

nerals de coses tan diverses com les còpies de seguretat internes, els colors de pantalla 

del programa, etc.

A aquesta opció també hi podem arribar amb Altres>Paràmetres.
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Un cop seleccionada aquesta opció en pantalla veurem el següent:

Com podem veure en la pantalla anterior i en les altres que ens apareixen quan 

accedim a les diferents pestanyes, són moltes les coses que podem personalitzar d’acord 

amb els nostres interessos determinats. 

Com que es tracta d’opcions que poden modifi car força els paràmetres de l’em-

presa, sempre tenim a la nostra disposició la possibilitat de clicar a l’opció Valors per 

defecte, que ens tornarà a la situació inicial.

3.8 Editar avisos

El programa ens dóna l’oportunitat de generar recordatoris o avisos que apareixeran en 

el moment d’obrir el programa. Per fer-ho seleccionem Altres>Editar avisos.
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Immediatament ens apareixerà la pantalla següent:

 

En aquest moment no hi ha cap avís, però si en volem incorporar un ho podem 

fer seleccionant l’opció Nou.

 

Quan obrim el programa ens sortirà el missatge en qüestió per avisar-nos.
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3.9 Utilitzar la calculadora

Els programes de prestigi han de disposar d’una calculadora que permeti fer càlculs 

previs a les anotacions comptables. Gestión MGD no podia ser menys. Per accedir-hi 

hem de seguir la ruta Altres>Calculadora.

Quan ho fem ens apareixerà la calculadora:

S’ha aprofi tat per incorporar-hi unes quantes operacions matemàtiques. Proveu-la!

3.10 Ajudes

Un programa com aquest, molt utilitzat en el món acadèmic i que sorgeix d’un projecte 

universitari, ha de disposar d’ajudes molts potents, com és el cas. Si fem clic a Ajuda al 

menú general ens apareixerà aquest menú:
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Dins d’aquest apartat tenim les ajudes, la possibilitat d’anar al web del programa, 

de comunicar errades que hem observat o suggeriments que incorporaríem al programa 

i d’accedir al fòrum en què els usuaris exposen dubtes i opinions. També pot passar que 

l’usuari del programa requereixi un seguit de lliçons de comptabilitat o senzillament 

vulgui veure la llicència o la versió que està utilitzant.

Tot això ho podem fer des d’aquest desplegable. 

Les ajudes al programa són de dos tipus: a) les que podem trobar en el mateix 

programa, i b) les que podem trobar a la pàgina web del programa. Si anem a Ajuda en 

línea, accedirem a la pantalla següent:

Podem comprovar que aquesta és una opció que no s’ha traduït, encara, al català, 

però segur que en properes versions disposarem de la versió traduïda.

És una ajuda que ens permetrà utilitzar tot el programa d’una forma còmoda.

Si volem accedir al web del programa, veurem que allí disposem de més ajuts.
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4. Altres qüestions a tenir en compte

Si a hores d’ara ja heu tingut curiositat i a més d’utilitzar el menú general també heu 

entrat al menú de l’empresa, deveu haver vist que hi ha una opció que sembla que esti-

gui duplicada.

Menú general:

Menú de l’empresa:

 

Segur que ja heu pogut comprovar que es tracta de Seguretat (la segona opció al 

primer menú i la setena al segon).

Hem d’anar amb compte amb la seva utilització, ja que com hem dit abans la còpia 

de seguretat ha de preservar el nostre treball i per tant no val a badar.
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La que correspon al menú general ja s’ha explicat en els subapartats 3.4, “Fer còpi-

es de seguretat”, i 3.5, “Recuperar còpies de seguretat”. 

Si utilitzem aquesta opció obtindrem un parell de fi txers (amb independència del 

nombre d’empreses que tinguem creades) que sempre tindran el nom que podem veure 

tot seguit (i que mai hem de variar):

 

Què passa si utilitzem Seguretat del menú de l’empresa?

1. Resguards ràpids. Si seleccionem aquesta opció, el que fa el programa és fer una 

còpia de seguretat al disc dur. Com que quan se surt del programa sempre es grava el 

treball que s’ha fet, sense necessitat d’especifi car-ho, si intuïm que pot haver-hi un tall 

de llum (tempesta, avaries...) i potser no ens donarà temps a sortir de forma natural, 

podem forçar la realització de còpies de seguretat.

El programa ens preguntarà si volem fer la còpia.
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I si diem que Sí, un cop fet veurem el missatge següent:

Si realment ho hem fet i després s’ha tallat la llum, haurem perdut la informació 

emmagatzemada entre aquest resguard ràpid i el moment en què s’ha produït el tall. 

Per recuperar la informació hem de seleccionar aquesta opció:

En pantalla tindrem l’avís següent:

2. Còpies de seguretat interna. Aquesta opció ens permet accedir a totes les còpies 

que s’han fet automàticament (estem parlant de còpies en les quals nosaltres no hem 

actuat) i que són diferents de les que s’han explicat al subapartat 3.4, “Còpies de segu-

retat”, que sí que fèiem per voluntat pròpia i al lloc on volíem.
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Si seleccionem aquesta opció accedirem a una pantalla que no serà idèntica de 

contingut a la següent, però que s’hi assemblarà:

Si en volem recuperar una, només hem de seleccionar-la i clicar a Recuperar.

3. Còpia de seguretat externa. Aquesta és una còpia semblant a l’explicada al sub-

apartat 3.4, “Còpies de seguretat”, però en la qual s’obtenen fi txers diferents. Aquí tin-

drem la còpia de seguretat en un únic fi txer comprimit (.zip), que sols podrà recuperar-

se des d’aquest menú de l’empresa (de la mateixa manera que l’explicada al subapartat 

3.4, “Còpies de seguretat”, sols podia recuperar-se des del menú general).

La gran diferència entre els dos sistemes és que la còpia feta des del menú general 

recull totes les empreses creades, mentre que la feta des del menú de l’empresa sols re-

cull l’empresa en qüestió. 

 

Ens apareixerà aquesta pantalla:

Seleccionem el lloc on volem desar l’arxiu comprimit i el nom que li volem donar, 

i el guardem.
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El fi txer en qüestió es desarà al nostre escriptori ( ja que li hem dit que el volíem 

allà).

Si el volem recuperar només cal que seguim aquesta ruta:

 

Després d’això li hem de dir on el tenim:

El seleccionem i li diem que ens l’obri, i ens apareixerà una pantalla d’advertència 

com la següent:
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Si seleccionem Sí, acabarà el procés amb la informació següent:

Si tenim curiositat per veure els fi txers que hi ha comprimits dins de Compta-

SupSA.zip i disposem d’un descompressor, podem fer-hi doble clic i obtindrem una 

pantalla com aquesta:

A diferència de la còpia de seguretat feta al menú general, que només generava 

2 fi txers per a totes les empreses creades, aquí tenim un total de 73 arxius per a una 

empresa.
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5. Cóm estructura la comptabilitat Gestión MGD?

Cada programa informàtic de comptabilitat disposa de les seves particularitats i peculi-

aritats, amb les quals porta a terme la seva fi nalitat, que no és altra que permetre fer els 

assentaments del diari, confeccionar el major i crear els comptes anuals.

Els programes, en funció de la seva complexitat i fi nalitat, a més del que hem des-

crit en l’anterior paràgraf, poden incorporar altres funcions més específi ques.

Tanmateix, les coses poden fer-se de diferents maneres i arribar al mateix lloc. 

Doncs bé, aquestes diferents maneres són les que de forma sintètica expliquem en 

aquest apartat i anirem desenvolupant en els temes següents.

En primer lloc, un cop som al menú de l’empresa, veiem un seguit d’icones que ens 

proporcionen una primera informació de l’organització operativa.

Podem veure-hi un seguit de pestanyes amb menús extensibles que són: Com-

pres, Vendes, Facturació, Tresoreria, Comptabilitat, Administració, Seguretat, Mante-

niment, Bandes, Altres, Ajuda i Sortir. 

A més tenim unes icones que són: Rebudes, Emeses, Cobraments-Pagaments, 

Extres, Proveïdors, Clients, Paràmetres, Empresa, Menú Gral. i Acabar. 

Les icones ens presenten opcions que tenim en els menús desplegables de les 

pestanyes, però per accedir-hi més ràpidament se’ns presenten d’aquesta forma. Si per 

exemple despleguem Compres ens apareixerà el menú següent:

En aquest menú hi ha dues opcions a les quals podem accedir directament per 

icones, que són Rebudes i Proveïdors. 

Això —que ens ha de facilitar les coses, mai complicar-les— comporta una forma 

de treballar a la qual ens hem d’acostumar.

Bé, si ens tornem a fi xar en el menú de l’empresa veurem que podem fer-hi tres 

separacions, que són les que tenim en color roig:

 

 
 
 1                        2                         3 
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La separació número 3 ens permet realitzar qüestions de tipus tècnic (sortir, esta-

blir paràmetres, escollir un altra empresa o anar al menú general).

La separació número 2 ens facilita l’entrada de dades dels proveïdors/creditors i 

clients/deutors.

La separació número 1 sintetitza tots els assentaments que hi ha en comptabilitat 

en quatre tipus:

a) Rebudes. Tots els assentaments originats en un rebut, una minuta o una fac-

tura fets per un proveïdor o creditor.

b) Emeses. Tots els assentaments originats en un rebut, una minuta o una factura 

dirigits a un client o deutor.

c) Cobraments-Pagaments. Tots els assentaments en què intervé un compte de 

tresoreria (caixa o bancs).

d) Extres. Els altres.

Un cop sabem amb quins instruments hem d’introduir els assentaments de les 

operacions, el programa ens ofereix la possibilitat de veure el diari, el major, els comptes 

anuals i un seguit d’estats comptables que el programa recull sota el nom d’Informes, 

així com de fer consultes del període.

Per accedir-hi hem de seleccionar la pestanya Comptabilitat, i se’ns obrirà el menú 

desplegable següent:

El format de diari que ofereix el programa és aquest:
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I el de major és aquest (els comptes amb saldo creditor fi guren amb signe negatiu):

Si seleccionem Informes, veurem que podem obtenir els estats comptables se-

güents:

A més, tenim altres documents que també es poden imprimir, com la relació de 

proveïdors i clients amb factures superiors a 3.000 €, la liquidació de l’IVA i diversos 

llibres de registres. Per obtenir-los s’ha de seleccionar la pestanya Administració.
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El programa també disposa d’una rutina que facilita la realització del tancament 

de l’exercici. Hi ha predeterminats tot un seguit d’assentaments de tipus Extres (amor-

titzacions, provisions, deteriorament, existències...) i es realitzen d’una forma molt au-

tomàtica posant les quantitats dels comptes.

La regularització i la comptabilització de les amortitzacions es fan de forma auto-

màtica, així com els assentaments de tancament i d’obertura.



Segona lliçó:

La constitució de la societat anònima ComptaSup

1. Plantejament

2. Paràmetres de ComptaSup

3. Donar d’alta una entitat fi nancera

4. La constitució de la societat
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1. Plantejament

Suposem que el 16 de juliol de 2011 es crea ComptaSup SA, una empresa que tindrà 

com a objecte social la venda de productes de papereria, com poden ser llapis, bolígrafs, 

folis, retoladors, CD, etc. Tot i això, no descarta fer una expansió cap a llibres (de paper 

i electrònics), així com a complements de determinats articles de petita tecnologia, com 

poden ser tinta per a impressora d’ordinador, memòries USB i algun ordinador portàtil 

de low cost. 

Els seus clients seran de dos tipus: a) institucionals, com els col·legis, ajuntaments, 

consells comarcals, etc., i b) particulars, els que faran la compra directament a l’establi-

ment obert al públic.

Característiques de la constitució de ComptaSup SA:

Nombre d’accions = 50.000

Nominal de cada acció = 10 €

Prima d’emissió per cada acció = 2 €

Desemborsament inicial = el mínim legal

Dividends passius = a determinar pels administradors

Capital social = 50.000 x 10 = 500.000 €

Prima d’emissió = 50.000 x 2 = 100.000 €

Desemborsament inicial = 25% s/500.000 + 100.000 = 125.000 + 100.000 = 

225.000 €

Queda pendent de desemborsar = 75% s/500.000 = 375.000 €

2. Paràmetres de ComptaSup SA

Com que ja tenim creada l’empresa, cosa que vam fer a la lliçó anterior, ara el que hem 

de fer és seleccionar-la i anar al menú de l’empresa. Recordem el procés:
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Marquem ComptaSup SA en fons blau i fem clic a la icona Triar. Ara entrem a la 

pantalla següent:

Seleccionem Paràmetres i en pantalla tindrem la fi txa de l’empresa, que hem d’em-

plenar.

Hem introduït dades d’identifi cació de l’empresa, però de la mateixa manera po-

dríem introduir dades en d’altres pestanyes. De moment això no ho farem, tot i que és 

recomanable mirar el contingut de cadascuna d’aquestes pestanyes per si s’hi ha de fer 

algun canvi.
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3. Donar d’alta una entitat fi nancera

Ara hem de donar d’alta un banc o una caixa d’estalvis, per poder ingressar-hi els diners 

dels desemborsaments inicials. Fem Tresoreria>Edició de bancs i caixa.

Es mostrarà la pantalla següent:

Com que es tracta de donar d’alta una entitat seleccionem Nou, i s’obrirà el quadre 

següent:

Entrem  les dades del banc o caixa amb què 

treballarà ComptaSup SA i després d’introduir 

el número del compte corrent, que sempre té 20 

dígits, el sistema ens demana el compte. Això que 

ens demana és el número del pla comptable que 

assignarem al compte Banc Santander.

Veiem que al costat de l’espai per al número 

del compte hi ha una lupa. Doncs bé, ara hem de 

fer clic en aquesta lupa per anar directament al pla 

comptable de ComptaSup, on donarem d’alta el compte Banc de Santander, de la mane-

ra següent:
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Com que volem donar d’alta un nou compte triarem Nova, i ens apareixerà aques-

ta pantalla:

p

 

Introduïm el número, que en aquest cas és el primer disponible del compte 572, 

que correspon als bancs, i escrivim el nom. Un cop fet això, fem clic a Acceptar i se’ns 

mostrarà el quadre següent:

Ara seleccionem el nou compte i fem clic a Triar, i ens apareixerà aquesta pantalla:
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Ara ja tenim assignat al compte de treso-

reria un compte del pla comptable.

A Saldo inicial no hi posem res, ja que no 

s’ha fet cap operació i en aquest compte cor-

rent no hi ha diners. Més endavant, quan hi 

col·loquem les accions i hi ingressem diners, ja 

s’ajustarà el Saldo actual.

Ja podem clicar a Acceptar per veure la 

informació següent:

Si l’empresa pensa treballar amb alguna altra entitat bancària o donar d’alta la 

caixa de la botiga haurem de repetir la mateixa operació, fi ns que tinguem un quadre 

com aquest:

4. La constitució de la societat

D’acord amb les xifres que fi guren a l’apartat 1, “Plantejament”, el primer assentament 

que hem d’incorporar a Gestión MGD és el següent:
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600.000 190 Accions o participacions 

emeses

194 Capital emès pendent 

d’inscripció 600.000

Per realitzar-lo utilitzarem un assentament dels que en l’apartat 5, “Com estructu-

ra la comptabilitat Gestión MGD?”, de la lliçó 1 s’han denominat de tipus Extres. 

Per tant el primer que farem serà seleccionar la icona Extres al menú de l’empresa.
 

 

Després de fer clic sobre aquesta icona en pantalla ens apareixerà un quadre ano-

menat Edició de moviments extres, en el qual s’aniran col·locant totes les operacions 

enregistrades amb aquests tipus d’assentament.

Ara, lògicament, no té contingut.

 

Seleccionem Nou per introduir l’assentament, i en pantalla tindrem el següent:

En aquest quadre només hem d’introduir la data corres-

ponent a la realització de l’operació que volem enregistrar. En el 

nostre cas, el 16 de juliol de 2011. Després fem clic a Acceptar.

Ara en pantalla tenim el lloc per fer l’assentament, que el 

programa anomena Nou moviment extra. 

En la imatge següent veiem que també hem obert el petit 

menú de Tipus d’assentament. Veiem que hi ha assentaments 

de diferents tipus, i hi deixem el Normal. També veiem que una 

fl etxa assenyala la pestanya Dades, i que al costat n’hi ha un altra 

que s’anomena Comptabilitat. A la primera hi entrarem tota la informació per fer els 

assentaments (concepte, comptes de l’assentament, quantitats, si va al deure o a l’haver 

i venciments). A la pestanya Comptabilitat veurem el resultat obtingut un cop introdu-

ïdes les dades.



Lliçons de Gestión MGD

47

El primer que farem serà posar el concepte de l’operació, per exemple emissió 

d’accions.

Ara ens hem de fi xar en els botons següents, que apareixen en molts quadres:

 Aquest botó serveix sempre per introduir o afegir alguna cosa.

 Aquest botó té com a fi nalitat corregir alguna cosa existent.

 Aquest botó s’utilitza per eliminar alguna cosa.

Ara, com que hem d’introduir els comptes de l’assentament, fem clic a . Quan 

ho hàgim fet, veurem això en pantalla:

Si ens sabem el número del compte, el 190, el podem escriure directament. En 

cas contrari fem clic a la lupa i ens portarà al pla comptable de l’empresa, on podrem 

seleccionar el compte en qüestió. Després introduïm la quantitat al costat d’Import. 

Com que aquest compte l’hem de carregar, no marquem la casella Haver. A l’apartat de 

venciment no hem de posar-hi res, per tant ja podem seleccionar Acceptar. Quan ho 

hàgim fet veurem aquesta pantalla:



48

Ricard Monclús Guitart, Maria Arántzazu Vidal Blasco

Ara tornem a fer clic a  per introduir la contrapartida.

Igual que abans, escrivim el número del compte si el sabem, i en cas contrari fem 

clic a la lupa per accedir al pla comptable de l’empresa i procedir a seleccionar-lo. Com 

que el programa s’interessa perquè les operacions enregistrades quedin quadrades, ja 

ens deixa la quantitat i la casella de l’Haver marcada, ja que d’aquesta manera l’assenta-

ment queda quadrat.

Aquesta forma d’actuar, molt útil en assentaments simples (un compte al deure i 

un a l’haver), no ho és tant en assentaments compostos (dos comptes al deure o a l’ha-

ver), ja que llavors s’ha d’adequar l’import, i s’ha d’indicar si va al deure o a l’haver. 

Un cop fet, veurem la pantalla següent:
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Com podem veure, ja tenim construït l’assentament. Veiem que en blau apareix 

“Quadrat” al lloc en què en la pantalla anterior teníem “Pendent 600.000,00 a l’haver”. 

Ara és el moment d’anar a la pestanya Comptabilitat per veure el resultat del que aca-

bem de fer, és a dir, l’assentament que anirà al Diari.

Comprovem que és correcte, si volem entrar un títol alternatiu o un document de 

referència o observacions ho fem, i després fem clic a Acceptar.

Aquesta és la informació que tenim en pantalla. Si volem seguir entrant movi-

ments de tipus Extres li diem que Sí, i en cas contrari fem clic al No.
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En el nostre cas, seleccionem el No, i ara hem de veure la informació següent:

En aquesta pantalla, com hem dit abans, anirem tenint tots els moviments Extres.

Una vegada enregistrada l’emissió de les accions, hem d’anotar el desemborsament 

que faran els socis. L’assentament que hem d’anotar, d’acord amb les dades que fi guren 

a l’apartat 1, “Plantejament”, és el següent:

225.000

375.000

572 Bancs

103 Socis per desemborsaments 

no exigits

190 Accions o participacions 

emeses 600.000

Ara al menú de l’empresa seleccionem la icona Cobraments-Pagaments.

 

Després hem d’escollir l’entitat en la qual operarem, per exemple el Banc de San-

tander.
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Un cop escollida l’entitat fem clic a Triar i tindrem aquesta pantalla:

Aquí s’aniran posant els cobraments i els pagaments fets amb Banc de Santander. 

Hem de fer clic a Nou per introduir la nova operació.

Si es tracta d’un pagament hem de posar l’import en negatiu i si és un cobrament, 

sense signe. Després fem clic a Directe a subcte i ens sortirà aquest quadre:

  Es tracta de confi rmar que hi ha un co-

brament de 600.000 €. 

Encara que això no sigui ben bé així (la 

quantitat real cobrada és de 225.000 €), selecci-

onem Acceptar i després ja ho arreglarem.

Un cop hàgim fet això ens apareixerà el pla comptable de l’empresa per introduir-

hi la contrapartida, que és la 190.
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Seleccionem el compte 190 i, un cop marcat en blau, fem clic a Triar. Ara tenim 

això:

Ara volem veure l’assentament que ens ha preparat el sistema. Anem a la pestanya 

Comptabilitat.
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Aquesta proposta d’assentament no és correcta, ja que al Banc de Santander hi 

ha 375.000 € més dels que hi ha a l’assentament de mostra, i falta la mateixa quantitat 

al compte 103. Tornem a la pestanya Dades i fem clic a . Ens apareixerà la pantalla 

següent:

 

Seleccionem l’opció Directe a subcompte, i el sistema ens demanarà que hi intro-

duïm la quantitat. 

Com que es tracta de treure 375.000 € dels que hi ha al compte del Banc de San-

tander, hi posem la quantitat i marquem Pagament.

 

Quan fem clic a Acceptar el sistema ens portarà un altre cop al nostre pla comp-

table perquè li indiquem a quin compte s’han de carregar els 375.000 €, que és el 103, 

“Socis per desemborsaments no exigits”. Aquests diners de retruc seran deduïts del 

compte del Banc de Santander, ja que estem indicant que faci un pagament.

D’aquesta manera solucionarem l’operació amb un únic assentament.
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Un cop tenim el compte marcat en fons blau, fem clic a Triar. Ara seleccionem la 

pestanya Comptabilitat per veure si la nova proposta d’assentament és correcta.

L’assentament és exactament el que havíem plantejat inicialment, per tant és cor-

recte, i hem aprofi tat per posar-li un títol alternatiu, que també podem posar al que de 

forma automàtica ens ha donat el programa a la pestanya Dades.

Seleccionem Acceptar un cop estigui ja tot correctament enregistrat. 

Ara ja tenim enregistrada l’operació i si fem clic a Acabar el programa ens portarà 

a la pantalla de tresoreria, on veurem el cobrament enregistrat.
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Ara quedarà anotar la inscripció de la societat al Registre Mercantil. Quan ho hà-

gim fet, la societat disposarà de personalitat jurídica (vegeu apartat 1, “Plantejament”).

Aquest és un assentament de tipus Extres compost (1 càrrec i dos abonaments):

600.000 194 Capital emès pendent 

d’inscripció

100 Capital social

110 Prima d’emissió d’accions

500.000

100.000

Un cop introduïda aquesta operació, podem seleccionar Comptabilitat> 

Diari>Consulta i tindrem aquest quadre:





Tercera lliçó:

Despeses de constitució 

de la societat anònima ComptaSup

1. Plantejament

2. Donar d’alta creditors

3. Enregistrar les depeses necessàries per constituir la societat

4. Transferir diners entre comptes o d’un compte a la caixa de tresoreria

5. Enregistrar les despeses necessàries per establir el negoci

6. Consulta i pagament dels venciments
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1. Plantejament

Quan es constitueix una societat hi ha un seguit de despeses que s’han d’afrontar. 

Aquestes acostumen a ser de dos tipus:

a) Les despeses necessàries per constituir la societat:

• Despeses de notari per fer l’escriptura pública i els estatuts socials

• Despeses de l’advocat que ha donat assessorament en l’operació

• Despeses del registrador mercantil per fer la inscripció al Registre

• Despeses de l’Agència Tributària per l’impost de transmissions patrimonials i 

actes jurídics documentats (ITP i AJD), l’1% del capital escripturat

b) Les despeses necessàries per establir el negoci:

• Publicitat per donar a conèixer l’activitat de l’empresa

• Estudi de mercat per calibrar les necessitats de distribució

• Selecció de personal realitzada per una empresa especialitzada

• Etc.

En uns casos rebrem una minuta (com si fos un rebut) i en d’altres, una factura on 

s’indicaran els imports i els impostos que hem de pagar (IVA). 

L’empresa ComptaSup SA ha d’afrontar les despeses següents:

1. (19/07/11) Minuta del gabinet d’advocats Legis Corporació, per un import de 

200 €, amb venciment el 23 de juliol de 2011.

2. (20/07/11) Minuta del notari Fabián Villegas Cabrera, per un import de 400 € 

a pagar el 25 de juliol de 2011.

3. (21/07/11) Minuta del registrador mercantil per un import de 180 € a pagar 

avui.

4. (23/07/11) S’ingressa en efectiu l’import de l’impost ITP i AJD, de 5.000 €.



60

Ricard Monclús Guitart, Maria Arántzazu Vidal Blasco

5. (23/07/11) Rebem la factura de Publicitat Reyes SL, per 300 €, amb venciment 

el 15 de setembre de 2011.

6. (24/07/11) Rebem la factura de Marketing Impact SA, per 400 €, amb venci-

ment el 12 d’octubre de 2011.

7. (26/07/11) Rebem la factura de Prospecció Humana SCOOP, per 250 €, amb 

venciment el 30 de setembre de 2011.

En totes les operacions hi ha un IVA del 18%, menys en el pagament a l’Agència Tri-

butària, que està exempt d’IVA. La retenció de professionals és al 15%.

A continuació tenim els assentaments que s’hauran d’enregistrar posteriorment 

amb Gestión MGD.

a) Per les tres minutes tindrem:

• Imports = 200 + 400 + 180 = 780 €

• IVA = 18% s/780 = 140,4 €

• Total = 920,4 €

• Retencions de professionals = 15% s/780 = 117 €

• Pagament al comptat = 180 € (registrador mercantil) + 18 % – 15% = 185,4 €

• A crèdit = (200 + 400) + 18% - 15% = 618 €

780

140,4

1130 Reserva negativa per 

despeses de constitució*

472 HP IVA suportat 4751 HP retencions practicades

572 Bancs

410 Creditors diversos

117

185,4

618

b) El pagament de l’impost no té IVA ni retencions practicades.

5.000 1130 Reserva negativa per 

despeses de constitució* 572 Bancs 5.000

*Com que la societat no disposa de reserves, creem aquesta reserva negativa per compensar-la després 
amb benefi cis o d’altres reserves.

c) Per les factures tindrem:

• Imports = 300 + 400 + 250 = 950 €

• IVA = 18% s/950 = 171 €

• Total = 1.121 € a crèdit 
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300

650

171

627 Publicitat

629 Altres serveis

472 HP IVA suportat 410 Creditors diversos 1.121

Als assentaments que hem utilitzat per representar les operacions realitzades hem 

emprat comptes genèrics, com Creditors diversos, però ara, per introduir-los al Gestión 

MGD, s’ha de tenir present que cada creditor té un nom i que se li ha d’assignar un 

compte al pla comptable de l’empresa ComptaSup. Això farà que els assentaments an-

teriors hagin de passar per unes adaptacions que ja comentarem més endavant. 

2. Donar d’alta creditors

S’ha de donar d’alta cada creditor o proveïdor, amb les seves dades particulars. Aquesta 

operació la farem a partir de la icona Proveïdors, al menú de l’empresa ComptaSup SA.
p p , p p p

 

Pot sobtar que els proveïdors i els creditors estiguin en una mateixa taula i no hi 

hagi diferenciació entre ells. S’ha de pensar que per un programa informàtic el prove-

ïdor i el creditor són una mateixa cosa, ja que la diferència està en el subministrament 

que fa cadascú, i això no implica una forma operativa diferent. 

Seleccionem Nou per donar d’alta Legis Corporació.

Podem escollir entre diferents tipus de pro-

veïdors i creditors. 

L’opció Modifi cació de tipus ens permet in-

troduir-ne de nous, així com canviar els que fi gu-

ren per defecte.

Ara hem de seleccionar Tipus creditor (410), 

i ens apareixerà la pantalla següent:
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Introduïm a la pestanya Dades bàsiques la informació del proveïdor.

Ara anem a la pestanya Noves factures i veurem que a la part de baix tenim això:

Tal com diu la llegenda, per defecte tenim un tipus de factura que no és el correcte. 

Per adequar-lo, cliquem a la casella de selecció i ens apareixerà una lupa per escollir el 

que correspon a Legis Corporació, que és Reserva negativa per despeses de constitució.

Després de fer clic a la lupa arribarem a la pantalla següent:
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Veiem que el de Reserva negativa per despeses de constitució no hi fi gura, per la 

qual cosa l’haurem de crear. Anem a Nou.

Si sabem el número del compte el posem i en cas contrari fem clic a la lupa i el 

busquem en el pla comptable de l’empresa. Un cop introduït, fem clic a Acceptar.

Ara ja el tenim, i fem clic a Triar, amb la qual cosa a la fi txa del proveïdor fi gurarà 

el que volíem.

Ara veiem que el tipus d’IVA no és del tot correcte, ja que a Legis no li farem com-

pres pròpiament dites, sinó que l’IVA es correspon a despeses. Desmarquem la casella 

i fem clic a la lupa.
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Seleccionem Despeses al 18% i fem clic a Triar.

Bé, ara ja és correcte, però com que és un creditor al qual se li han d’aplicar reten-

cions professionals (això passarà també amb el notari i el registrador), ara hem d’anar a 

la pestanya IRPF i indicar-li el número del compte al qual s’han d’anotar les retencions 

practicades, que és el 4751000.

Quan fem clic a la pestanya IRPF ens apareixerà una pantalla que inclourà la in-

formació següent:

Ara, com que ja hem introduït tota la informació del creditor, ja podem fer clic a 

Acceptar.

 

Ara ja tenim Legis com a creditor i podem seleccionar Acabar.

3. Enregistrar les depeses necessàries per constituir la societat

En aquest moment ja estem en disposició d’introduir totes les minutes i factures cor-

responents a la constitució i a les despeses de primer establiment, així com d’anotar el 

rebut de l’impost ingressat. Per fer-ho hem de desglossar els assentaments que hem fet 

abans. Comencem amb el primer.
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780

140,4

1130 Reserva negativa per 

despeses de constitució

472 HP IVA suportat 4751 HP retencions practicades

572 Bancs

410 Creditors diversos

117

185,4

618

Es convertirà en els següents:

a) (19/07/11) Minuta del gabinet d’advocats Legis Corporació, per un import de 

200 €, amb venciment el 23 de juliol de 2011.

200

36

1130 Reserva negativa per 

despeses de constitució

472 HP IVA suportat 4751 HP retencions practicades

4100 Legis Corporació

30

206

b) (20/07/11) Minuta del notari Fabián Villegas Cabrera, per un import de 400 

€, a pagar el 25 de juliol de 2011.

400

72

1130 Reserva negativa per 

despeses de constitució

472 HP IVA suportat 4751 HP retencions practicades

4101 Fabián Villegas Cabrera

60

412

c) (21/07/11) Minuta del registrador mercantil per un import de 180 € a pagar 

avui.

180

32,4

1130 Reserva negativa per 

despeses de constitució

472HP IVA suportat 4751 HP retencions practicades

4102 Registrador mercantil

27

185,4

185,4 4102 Registrador mercantil 5721 Banc Santander 185,4

Tot seguit expliquem com es fa el registre de la minuta del bufet d’advocats, que 

és una mica complicada perquè hi ha retencions practicades. 

En primer lloc seleccionarem al menú la icona Rebudes: sempre que hi hagi una 

factura, minuta, rebut, etc. hem de triar aquest tipus d’assentament.
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Després de seleccionar la icona veurem la pantalla següent:

Aquesta pantalla, que porta per títol Edició de factures rebudes, servirà per tenir 

refl ectides totes les factures, minutes i rebuts que l’empresa hagi rebut tant de proveï-

dors com de creditors.

Com que encara no tenim cap factura rebuda, seleccionem Nova per introduir les 

dades de la minuta de Legis Corporació.

En primer lloc fem clic a la lupa per seleccionar el creditor Legis. Tot seguit intro-

duïm les dades i dates de la factura.

Aquestes són les dates del registre, de 

l’assentament i del venciment. L’import de 

236 € és el de la factura del creditor Legis.

Un cop introduïda aquesta informació 

seleccionem Acceptar i a continuació hem 

d’introduir la informació corresponent a la 

retenció practicada.
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Les rodones són els llocs en els quals hem introduït informació. Després fem clic 

a Acceptar i ens apareixerà la pantalla següent:

És convenient mirar amb detall la pantalla anterior, ja que serà molt utilitzada, i 

convé conèixer la seva estructura i el que hi ha al darrere de cada informació.

En principi tot és correcte, però abans de veure altres pestanyes hem de fer un 

petit canvi al venciment.

Els venciments són correctes, ja que s’ha diferenciat entre la data en què hem de 

pagar a Legis i la data en què hem d’ingressar la retenció practicada, però podem intro-

duir la informació de l’entitat fi nancera. Com que volem fer una correcció, hem de fer 

clic a .

A l’apartat Es preveu efectuar el pagament a través de fem clic a la lupa, i de les 

entitats que tenim a tresoreria fem la selecció d’aquella en què pensem pagar.

Aquesta informació no ens vincula de forma obligatòria. Si el pagament es fa en 

un altra entitat, en el seu moment podem enregistrar el canvi.
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Ara farem el mateix en l’altre venciment, el d’Hisenda, i un cop els tinguem tots 

dos arreglats, en pantalla tindrem això:

 

Ara ja podem passar a veure la pestanya Comptabilitat, i allí tindrem l’assenta-

ment amb l’estructura i les quantitats desitjades.

Les altres dues pestanyes ara no cal que les visitem. Com que tot és correcte, fem 

clic a Acceptar.

L’assentament corresponent a la minuta del notari és idèntic quant a la realització 

al que acabem de fer amb Legis, per la qual cosa no l’explicarem, i el que sí que comen-

tarem és una petita diferència que hi ha amb la minuta del registrador.

Si ens hi fi xem, la diferència que hi ha entre la minuta del registrador i les altres 

dues és que la paguem de forma immediata. El programa ens permet fer aquest paga-

ment de forma immediata si fem el següent a l’apartat de venciments:
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Aquests serien els venciments correctament establerts, als quals hauríem d’assignar 

un banc per al pagament. Però ara, en modifi car el del creditor, podem fer el següent:

 

El que hem de fer és seleccionar la casella de pagament immediat. Això tindrà 

com a efecte que en el moment en què acceptem ens farà també l’assentament del paga-

ment, com podrem veure consultant el Diari.

El fet que a aquest creditor ja se li hagi pagat queda refl ectit en la pantalla amb el 

“Sí” que fi gura a sota de l’abreviació PI (pagament immediat).

Aquesta és la situació actual amb els tres creditors. Si mirem la columna de Pen-

dent veurem el que l’empresa deu a cadascun d’ells. Del registrador mercantil queda 

pendent la part de la retenció fi scal, que encara no ha vençut.

4. Transferir diners entre comptes o d’un compte a la caixa de 

tresoreria

Si ens fi xem en l’apartat 1, “Plantejament”, veurem que l’ITP i AJD l’empresa el paga en 

efectiu. Perquè això sigui possible hi ha d’haver diners al compte 570, “Caixa, euros”, i 

en aquest moment no n’hi ha, com posa de manifest la captura següent:
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Amb data 23 de juliol transferirem 10.000 € de Banc de Santander a Caixa, euros. 

Per transferir diners entre bancs, l’operació és idèntica a la que explicarem tot seguit.

En primer lloc anem a Cobraments-Pagaments.

 

Ara veiem el quadre anterior, que està encapçalat per Tria un banc, i seleccionem 

Santander.

Hem d’introduir una nova operació, per tant seleccionem l’opció Nou i a continu-

ació veurem la pantalla següent:

Un cop entrada la data i l’import (amb signe negatiu, ja que és un pagament), es-

collim l’opció Altre banc, i haurem de seleccionar una d’aquestes opcions:
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Quan hàgim seleccionat Caixa, euros haurem de confi rmar 

els diners i el pagament.

Com que ho hem introduït amb signe negatiu 

ja ens ho col·loca com un pagament i només hem 

de confi rmar-ho seleccionant Acceptar.

Ara tindrem una pantalla com aquesta:

Si anem a la pestanya Comptabilitat podrem veure-hi l’assentament.

Si en lloc de començar amb el Banc de Santander i enregistrar un pagament a 

Caixa, euros haguéssim agafat el compte Caixa, euros i haguéssim enregistrat un cobra-

ment des de Banc de Santander, l’assentament hauria sigut igual.
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Ara ja tenim 10.000 € a caixa, i podem pagar els 5.000 € en efectiu a l’Agència 

Tributària, per l’ITP i AJD. Hem d’enregistrar l’assentament següent:

5.000 1130 Reserva negativa per 

despeses de constitució 570 Caixa, euros 5.000

Nota: Com que el pagament de l’ITP i AJD és una despesa de constitució, no 

l’enregistrem com una despesa al compte 631, “Altres tributs”, sinó que ho fem contra el 

patrimoni. Com que ara no tenim reserves, encara, utilitzem una reserva negativa, que 

compensarem més endavant contra reserves o benefi cis.

Fem clic a la icona Cobraments-Pagaments i seleccionem Caixa, euros.

Podem veure que ja tenim anotat l’ingrés que s’ha fet des del Banc de Santander a 

Caixa, euros. El marquem i seleccionem Triar.

Fem clic a Nou.
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Un cop posada la data i l’import (amb signe negatiu), farem clic a Directe a subcte. 

Haurem d’acceptar la confi rmació de l’import i del pagament, i seleccionarem la con-

trapartida.

 

Ara si anem a la pestanya Comptabilitat podrem veure-hi l’assentament enregistrat.

Fem clic a Acceptar, ja que és correcte, i veurem l’assentament relacionat amb el 

compte de tresoreria de Caixa, euros.
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5. Enregistrar les despeses necessàries per establir el negoci

Les despeses necessàries que ha tingut l’empresa ComptaSup SA i que fi guren a l’apar-

tat 1, “Plantejament”, originaran l’assentament següent:

300

650

171

627 Publicitat

629 Altres serveis

472 HP IVA suportat 410 Creditors diversos 1.121

Però també aquí hem de desglossar aquest assentament en tres operacions fetes 

amb creditors diferents, de forma que tindrem el següent:

(23/07/11) Rebem la factura de Publicitat Reyes SL, de 300 €, amb venciment el 

15 de setembre de 2011.

300

54

627 Publicitat

472 HP IVA suportat 4104 Publicitat Reyes 354

(24/07/11) Rebem la factura de Marketing Impact SA, de 400 €, amb venciment 

el 12 d’octubre de 2011.

400

72

629 Altres serveis

472 HP IVA suportat 4105 Marketing Impact SA 472

(26/07/11) Rebem la factura de Prospecció Humana SCOOP, de 250 €, amb 

venciment el 30 de setembre de 2011.

250

45

629 Altres serveis

472 HP IVA suportat 4106 Prospecció Humana 

SCOOP

295

El programa Gestión MGD no diferencia entre despeses necessàries per establir 

el negoci i despeses de constitució. Per aquesta raó, la forma de procedir serà la mateixa 

que s’ha explicat en l’apartat 3, “Enregistrar les depeses necessàries per constituir la so-

cietat”. En primer lloc, si hem d’enregistrar la factura de Publicitat Reyes SL, donarem 

d’alta aquest creditor (hem de tenir en compte que no té retenció fi scal, ja que és una 

societat).

Hem de pensar, quan donem d’alta el creditor, a posar el tipus de factura (vegeu 

la pestanya Noves factures).
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Un cop fet tindrem un quadre com aquest:

 

Ara tancarem aquesta pantalla i seleccionarem la icona Rebudes, per poder crear 

la factura que Publicitat Reyes SL ens ha fet arribar. A continuació veurem la relació de 

factures rebudes que hem introduït fi ns ara. 

Seleccionem Nova i passem a introduir les dades de la nova factura.

Data en què fem el registre: 23 de juliol

Import de la factura (amb l’IVA): 354 €

Data de l’assentament (normalment coincidirà 

amb la del registre): 23 de juliol

Número de la factura: per exemple el 123

Venciment: 15 de setembre

Un cop entrada aquesta informació fem clic a la icona Acceptar i veurem aquesta 

informació en pantalla:

Hem de comprovar que tot és correcte, entrar en el venciment establert i, un cop 

seleccionat (blau de fons), fer clic a  per indicar l’entitat de pagament.
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A continuació veurem la informació següent:

Abans de seleccionar Acceptar, podem anar a la pestanya Comptabilitat per veure 

si tenim l’assentament correctament fet.

Un cop introduïdes les altres dues factures tindrem un quadre com aquest:

La relació de creditors i l’import pendent de pagar els veurem a la pantalla se-

güent:
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6. Consulta i pagament dels venciments

Hem rebut unes minutes i unes factures, i no totes estan pagades en aquest moment, 

per tant hem de controlar-ne els venciments. Aquest control el farem revisant l’extracte 

que les entitats fi nanceres amb les quals treballem ens envien en format paper (cada 

vegada és menys usual que ens enviïn per correu aquesta informació) o consultant-lo 

en línia. Quan a l’extracte veiem que s’ha pagat o cobrat algun import, l’hem d’enregis-

trar amb Gestión MGD. Per tant ara suposem que som a 25 de juliol i que en l’extracte 

veiem que s’ha pagat la minuta de Legis Corporació, de 206 €, i la del notari Fabián 

Villegas Cabrera, de 412 €.

Fem clic a Tresoreria>Consulta de venciments.

En pantalla podrem veure els venciments que tenim pendents, fruit de les opera-

cions realitzades fi ns ara.
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Com que som a 25 de juliol i el Banc de Santander ens comunica que ha pagat els 

dos primers venciments, ara ho hem d’assentar a la nostra comptabilitat. El que hem de 

fer és, en primer lloc, seleccionar la icona Cobraments-Pagaments.

 

Ara hem d’escollir l‘entitat de tresoreria, que és Banc de Santander.

Marquem Santander amb el cursor i, un cop tingui el fons blau, fem clic a Triar.

Ara seleccionem Nou.
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En aquesta pantalla posarem la data en què enregistrem els pagaments i farem clic a 

la tecla Tots els venciments pendents, i en pantalla ens apareixerà un quadre com aquest:

Aquí podem actuar de dues maneres: a) fer un assentament per a cada pagament, 

o b) enregistrar tots dos pagaments en un únic assentament, tal com proposem a conti-

nuació, ja que el 25 de juliol ja s’han fet tots dos pagaments. Per fer això, hem de mar-

car-los a les caselles de selecció de l’esquerra i, a continuació, fer clic a Triar.

Ara a la pestanya Dades tenim tots dos registres, i si anem a la pestanya Compta-

bilitat veurem l’assentament.
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Com que l’assentament és correcte, seleccionem Acceptar.

Ara, per comprovar que totes les entrades fetes en aquesta tercera lliçó, “Despeses 

de constitució de la societat anònima ComptaSup”, són correctes, podem seleccionar 

Comptabilitat>Diari>Consulta i veure si el resultat coincideix amb pantalla següent:



Quarta lliçó:

Els dividends passius 

de la societat anònima ComptaSup

1. Plantejament

2. Petició del dividend passiu

3. Cobrament per bancs del dividend passiu

4. Dividend passiu amb aportació no dinerària

5. Donar d’alta un bé d’inversió
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1. Plantejament

Tot seguit recordem les característiques amb què es va crear la societat ComptaSup SA.

Data de constitució: 16 de juliol de 2011

Nombre d’accions = 50.000

Nominal de cada acció = 10 €

Prima d’emissió per cada acció = 2 €

Desemborsament inicial = el mínim legal

Dividends passius = a determinar pels administradors

Capital social = 50.000 x 10 = 500.000 €

Prima d’emissió = 50.000 x 2 = 100.000 €

Desemborsament inicial = 25% s/500.000 + 100.000 = 125.000 + 100.000 = 

225.000 €

Queda pendent de desemborsar = 75% s/500.000 = 375.000 €

Tot seguit especifi quem les operacions que serviran de model per explicar la quarta 

lliçó, que es basarà en la petició d’un dividend passiu de 200.000 €, però tenint en compte 

que un soci que ha d’aportar 25.000 € lliurarà una aportació no dinerària consistent en una 

màquina-robot anomenada Pigmalión K23, amb un valor residual del 10%, vuit anys de 

vida útil i amb amortització lineal. La valoració de l’expert és de 23.500 €. Hem de tenir en 

compte que tots els socis fan el lliurament corresponent.

Dividend passiu exigit (30/07/11) = 200.000 €

Amb aportacions dineràries (10/08/11) = 175.000 €

Amb aportacions no dineràries (10/08/11) = 25.000 € (màquina Pigmalión K23)

Els assentaments que hem d’enregistrar són els següents:
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a) Petició del dividend passiu. Assentament de tipus Extres.

200.000 558 Socis per desemborsaments 

exigits

103 Socis per desemborsaments 

no exigits 200.000

b) Cobrament per bancs del dividend passiu. Assentament de tipus Cobraments-

Pagaments.

175.000 572 Bancs 558 Socis per desemborsaments 

exigits 175.000

c) Lliurament de la màquina. Assentament de tipus Extres.

25.000 213 Maquinaria 558 Socis per desemborsaments 

exigits 25.000

2. Petició del dividend passiu

Aquesta operació la realitzarem seleccionant la icona Extres i introduint els dos comp-

tes i les quantitats corresponents. 

200.000 558 Socis per desemborsaments 

exigits

103 Socis per desemborsaments 

no exigits 200.000

Resumim el procediment que hem de seguir, ja que és idèntic al que hem explicat 

en la lliçó segona, a l’apartat 4, “La constitució de la societat”.

1. Anem al menú de l’empresa i seleccionem la icona Extres.

 

2. A la pantalla anomenada Edició de moviments extres, seleccionem Nou.
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3. Hi posem la data de l’operació que volem enregistrar i fem clic a Acceptar.

4. Un cop dins la pantalla anomenada Nou moviment extra, posem el concepte o 

la descripció de l’assentament i fem clic a  per introduir els comptes i els imports.

 

5. Introduïm el compte que va al deure i l’import. A Venciments no hi hem de 

posar res.
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6. Fem el mateix per a l’altre compte.

7. En pantalla tindrem això: 

Si volem, podem anar a la pestanya Comptabilitat i després fer clic a Acceptar, si 

ho veiem tot correcte.

Un cop sortim de la pantalla d’introducció d’assentaments de tipus Extres, veu-

rem el següent:

 

3. Cobrament per bancs del dividend passiu

Una part del dividend passiu és cobrada per l’entitat fi nancera de l’empresa, Banc de 

Santander.

175.000 572 Bancs 558 Socis per desemborsaments 

exigits 175.000
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Aquesta operació amb Gestión MGD s’ha de fer utilitzant la tresoreria, per la 

qual cosa serà un assentament de tipus Cobraments-Pagaments.

També aquí resumim el procediment que hem de seguir, ja que és idèntic al que 

hem explicat en la lliçó segona, a l’apartat 4, “La constitució de la societat”.

1. Seleccionem la icona Cobraments-Pagaments al menú de l’empresa.
 

2. Escollim a la tresoreria el lloc on registrarem el cobrament (en el nostre cas, 

Banc de Santander).

 

3. Com que volem fer una nova operació, a la pantalla del Banc de Santander se-

leccionem la icona Nou.

 

4. Introduïm la data, l’import cobrat i seleccionem Directe a subcte. 
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5. El programa ens demana la confi rmació del cobrament i de l’import.

6. Hem de triar la contrapartida a l’assentament, en el nostre cas, el compte 558.

 
 

7. Seleccionem la pestanya Comptabilitat per veure l’assentament.

 

8. Fem clic a Acceptar, ja que l’assentament és correcte.
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9. En pantalla tenim l’extracte del compte de Banc de Santander. Fem clic a Acabar.

10. Al fi nal del procés hem de tenir al davant els comptes que integren la tresore-

ria de l’empresa.

Nota: En l’operació 9 hem vist un extracte del Banc de Santander, que encara que 

és semblant, no és exactament el mateix que el major del compte 5720001, Banc de 

Santander. Per obtenir el major hem de seleccionar Comptabilitat>Major>Consulta.

 
 

Ara el programa ens demana de quin període volem el major.
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Anant a Períodes podríem demanar-ne un altre de diferent del que surt per de-

fecte.

Com que ja ens va bé el proposat pel programa, fem clic a Acceptar.

Aquí tenim refl ectits els quatre assentaments en què ha intervingut fi ns ara el 

compte Banc de Santander, del pla comptable de l’empresa ComptaSup SA.

Amb les icones  i  podem fer un repàs de tots els comptes que han 

intervingut fi ns ara. 

4. Dividend passiu amb aportació no dinerària

També aquesta operació l’enregistrarem com un moviment de tipus Extres, per la qual 

cosa no detallarem gaire el procediment, ja conegut a bastament. Tanmateix, un cop fet 

l’assentament, hem de donar d’alta la maquinària com a bé d’inversió, i això sí que ho 

explicarem fi l per randa.

25.000 213 Maquinària 558 Socis per desemborsaments 

exigits 25.000

1. Anem al menú de l’empresa i seleccionem la icona Extres.
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2. A la pantalla Edició de moviments extres, seleccionem Nou.

3. Introduïm la data de l’operació que volem enregistrar i fem clic a Acceptar.

4. Un cop dins la pantalla Nou moviment extra, posem el concepte o descripció de 

l’assentament i fem clic a  per introduir els comptes i els imports.

 

5. Introduïm el compte que va al deure i l’import. A Venciments no hi hem de 

posar res.
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6. Introduïm el compte que va a l’haver, seguint el mateix procediment anterior.

7. Anem a la pestanya Comptabilitat per comprovar que l’assentament proposat 

és el que teníem previst enregistrar, i en cas afi rmatiu fem clic a Acceptar.

8. A l’aplicació titulada Edició de moviments extres podem veure la relació d’as-

sentaments d’aquest tipus que s’han realitzat.

Per fi nalitzar aquest apartat, com hem fet en les lliçons anteriors, podem accedir 

a la consulta de les operacions enregistrades al Diari.
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5. Donar d’alta un bé d’inversió

En l’operació anterior hem enregistrat l’entrada de la màquina als comptes de la societat. 

A l’apunt 6 del Diari podem veure que el compte 213, Maquinària, disposa d’un càrrec 

de 25.000 €, i si seleccionem Comptabilitat>Major>Consulta i cerquem el compte 

també podrem apreciar que hi fi gura l’entrada corresponent. Tanmateix, com que la 

màquina és un bé d’inversió que s’ha d’amortitzar periòdicament, si donem determina-

da informació al programa Gestión MGD ell s’encarregarà, quan fem les operacions de 

tancament, de calcular la quota d’amortització corresponent i fer l’anotació al Diari. 

Per donar d’alta un bé d’inversió hem d’anar a Comptabilitat>Béns d’inversió.

Quan hàgim seleccionat aquesta opció, en pantalla ens apareixerà la fi txa corres-

ponent als béns d’inversió de l’empresa, que ara, lògicament, és buida.

Com que volem introduir-ne un de nou, seleccionarem l’opció Nou i ens apareixe-

rà la pantalla següent, on posarem les dades del bé:
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Un cop posada tota la informació relativa al bé d’inversió, seleccionem la pestanya 

Quadre d’amortització, i tindrem això:

 

Si ara seleccionem Generar quadre, veurem el següent en pantalla:
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Com podem observar, el programa ens ha calculat les quotes d’amortització en 

funció de les dades que prèviament havíem introduït a la pestanya Dades. Si hi estem 

d’acord, seleccionem Acceptar i en el llibre dels béns d’inversió ja ens fi gurarà la màqui-

na rebuda com a aportació no dinerària d’un soci de ComptaSup SA.





Cinquena lliçó:

Accionistes morosos 

de la societat anònima ComptaSup

1. Plantejament

2. Petició del dividend passiu

3. Aparició dels accionistes morosos

4. Diferents solucions per als accionistes morosos

4.1 Aplicació d’interessos de demora

4.2 Reclamació judicial
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1. Plantejament

Tot seguit recordem les característiques amb què es va crear la societat ComptaSup SA.

Data de constitució: el 16 de juliol de 2011

Nombre d’accions = 50.000

Nominal de cada acció = 10 €

Prima d’emissió per cada acció = 2 €

Desemborsament inicial = el mínim legal

Dividends passius = a determinar pels administradors

Capital social = 50.000 x 10 = 500.000 €

Prima d’emissió = 50.000 x 2 = 100.000 €

Desemborsament inicial = 25% s/500.000 + 100.000 = 125.000 + 100.000 = 

225.000 €

Queda pendent de desemborsar = 75% s/500.000 = 375.000 €

També recordem que s’ha demanat un dividend passiu amb data 30 de juliol de 

2011.

Dividend passiu exigit (30/07/11) = 200.000 €

Amb aportacions dineràries (10/08/11) = 175.000 €

Amb aportacions no dineràries (10/08/11) = 25.000 € (màquina Pigmalión K23)

Després de fer les operacions anteriors, la societat ComptaSup SA ha realitzat els 

desemborsaments següents:

16/7/11 – Inicial: 225.000 € (125.000 de nominal + 100.000 de prima)

30/7/11 – Dividend passiu 1: 200.000 € (175.000 en efectiu + 25.000 no dine-

raris)

Queda pendent: (500.000 + 100.000 – 225.000 – 200.000) = 175.000 €
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Ara, amb data 1 de setembre de 2011, la societat ComptaSup SA demana un segon 

dividend passiu de 100.000 €. El resultat és que socis que deuen 60.000 € no els paguen, 

amb la qual cosa sols ingressen 40.000 €.

Per tant, hem d’enregistrar aquestes dades:

a) (1/9/2011) Petició del dividend passiu de 100.000 €:

100.000 558 Socis per desemborsa-

ments exigits

103 Socis per desemborsaments 

no exigits 100.000

b) (10/9/2011)1 Pagament en efectiu del dividend passiu i aparició dels morosos:

40.000

60.000

572 Bancs

5581 Socis morosos

558 Socis per desemborsaments 

exigits 100.000

2. Petició del dividend passiu

Hem de fer l’assentament de tipus Extres següent:

100.000 558 Socis per desemborsa-

ments exigits

103 Socis per desemborsaments 

no exigits 100.000

1. Seleccionem Extres al menú de l’empresa.

2. Escollim Nou a la pantalla Edició de moviments extres.

 

1 La llei dóna un període mínim d’un mes per fer efectiu el dividend. Per raons docents, l’hem reduït.
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3. Introduïm la data de l’operació.

4. Posem la descripció de l’operació i seleccionem el botó  per introduir els 

comptes.

 

5. Introduïm el compte del deure.

6. Introduïm el compte de l’haver.
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7. Seleccionem la pestanya Comptabilitat per comprovar si l’assentament és el que 

volíem i, en cas afi rmatiu, fem clic a Acceptar.

 

3. Aparició dels accionistes morosos

Un cop passat el termini perquè els accionistes facin el pagament del dividend passiu, 

l’empresa observa que hi ha morosos que no han fet efectiu el pagament corresponent, 

per import de 60.000 €. L’assentament que farem és el següent:

40.000

60.000

572 Bancs

5581 Socis morosos

558 Socis per desemborsa-ments 

exigits 100.000

Ara veurem com el fem amb Gestión MGD:

1. Al menú de l’empresa seleccionem Cobraments-Pagaments.

2. Ara triem l’entitat en la qual s’ha fet el cobrament.
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3. Fem clic a Nou per introduir l’apunt.

 

4. Introduïm la data de l’operació i l’import de 100.000 €. 

 

5. Confi rmem el cobrament.

 

6. Introduïm la contrapartida, és a dir, el compte 558.
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7. Ara si mirem la pestanya Comptabilitat veiem que l’assentament que ens faria el 

programa si acceptéssim el procés (cosa que ENCARA no farem) seria aquest:

Si ara introduïm un pagament de 60.000 a càrrec dels socis morosos, disminuirà 

en aquest import el compte del Banc de Santander i apareixerà al deure dels socis mo-

rosos un càrrec de 60.000 €. Comprovem-ho fent clic al botó .

8. Seleccionem Directe a subcompte per fer l’operació que acabem de descriure.

 

9. Introduïm l’import, li diem que és un pagament i l’acceptem.
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10. Ara seleccionem el número del compte al pla comptable de l’empresa.

 

11. Si ara anem a la pestanya Comptabilitat, veurem que amb aquesta argúcia 

hem obtingut l’assentament que volíem.

 

4. Diferents solucions per als accionistes morosos

La Llei de societats de capital estableix diferents sistemes per poder cobrar dels accio-

nistes morosos.

A continuació les plantegem i les enregistrem amb Gestión MGD.
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4.1 Aplicació d’interessos de demora

El primer cas que plantejarem serà el d’un accionista morós que havia de pagar 10.000 € i 

que ho fa amb retard, el 26/09/2011, i se li apliquen 85 € d’interessos de demora. 

En el moment del pagament l’assentament serà aquest: 

10.085 572 Bancs 5581 Socis morosos

769 Altres ingressos fi nancers

10.000

85

És un assentament que a Gestión MGD es considerarà de Cobraments-Paga-

ments, i que sintèticament es farà de la forma següent:

1. En el menú de l’empresa seleccionem la icona Cobraments-Pagaments.

2. Ara seleccionem l’entitat en la qual es farà el cobrament.

3. Seleccionem Nou per introduir l’assentament.
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4. Posem la data de l’operació, la quantitat de 10.000 € (també aquí s’haurà de 

fer una petita correcció després, ja que l’ingrés que hi haurà al Banc de Santander és de 

10.085 €). Ara seleccionem Directe a subcte.

5. Confi rmem l’operació.

6. Escollim el compte que rebrà l’abonament de 10.000 €. És a dir, Socis morosos.
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7. Ara per veure l’assentament que hem construït fi ns ara anem a la pestanya 

Comptabilitat i tindrem això:

Això no és ben bé el que volem. De fet, si poguéssim introduir un cobrament de 

85 € al Banc de Santander i especifi car que el motiu d’aquest ingrés és el compte Altres 

ingressos fi nancers ja ho tindríem arreglat. Mirem de fer-ho:

8. Tornem a la pestanya Dades i seleccionem el botó , i se’ns obrirà el desple-

gable següent, en el qual seleccionarem Directe a subcompte:

 

9. Introduïm la quantitat i el sentit de l’operació.

10. Ara hem de seleccionar el compte.
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11. Ara anem a la pestanya Comptabilitat i veurem que l’assentament proposat és 

el següent, que sí que és el que volíem:

12. Quan fem clic a Acceptar el veurem registrat.

 

4.2 Reclamació judicial

En la solució anterior, el soci morós pagava un cop reclamat el deute i amb l’afegit dels 

interessos de demora pels dies que excedien la data establerta per fer efectiu el dividend 

passiu.

En el cas que ara plantegem, per poder cobrar és necessari acudir a una reclamació 

judicial. Aquesta reclamació costa diners a l’empresa, que s’afegiran als que ja devia el 

soci morós i també als interessos per la demora.

El segon cas que enregistrarem serà el d’un accionista morós que havia de pagar 4.500 € 

de dividend passiu, i com que no ho ha fet se li han reclamat judicialment, la qual cosa ha su-

posat unes despeses, a càrrec de l’accionista morós, de 110 € (27/09/10). El dia 28/09/10, 

el morós paga el seu deute, les despeses i 98 € d’interessos de demora.

Els assentaments que s’han d’enregistrar són aquests:

• Pel pagament, per part de ComptaSup SA, dels 110 € de despeses a càrrec del 

morós.

110 5581 Socis morosos 572 Bancs 110
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• Pel pagament, per part del soci morós, dels deutes i interessos de demora.

4.708 572 Bancs 5581 Socis morosos

769 Altres ingressos fi nancers

4.610

98

Tots dos assentaments són de tipus Cobraments-Pagaments, per la qual cosa no 

hauríem de tenir cap problema a l’hora d’enregistrar-los. De forma sintètica descrivim 

els passos que cal fer en el primer assentament. El segon, com que és idèntic al que hem 

explicat a l‘apartat 4.1, “Aplicació d’interessos de demora”, sols el mostrarem al Diari per 

fer la comprovació que l’hem realitzat correctament.

1. En el menú de l’empresa seleccionem la icona Cobraments-Pagaments.

2. Ara seleccionem l’entitat en la qual es farà el cobrament.

3. Seleccionem Nou per introduir l’assentament.
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4. Posem la data i l’import a pagar (amb signe negatiu) i seleccionem Directe 

a subcte.

5. Confi rmem l’import.

6. Seleccionem la contrapartida, que no és altra que Socis morosos.
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7. Si anem a la pestanya Comptabilitat podrem veure-hi l’assentament.

8. Com que és correcte fem clic a Acceptar.

Un cop fet l’assentament en què el soci morós fa efectiu el seu deute, consistent en 

el dividend passiu més les despeses que ha ocasionat a l’empresa més els interessos de 

demora, al Diari tindrem el següent:

Ens pot anar bé mirar els majors dels comptes que han intervingut en relació amb 

la morositat, que són el 1030000, el 5580000 i el 5580001.



Sisena lliçó:

Adquisició d’immobilitzat 

en la societat anònima ComptaSup

1. Plantejament

2. Recepció de la factura de compra d’immobilitzat

3. Alta al llibre de béns d’inversió

4. Pagament de la factura de compra al venciment
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1. Plantejament

Una empresa necessita adquirir immobilitzat material i intangible per al seu funcio-

nament. Tot seguit mostrarem com es registra una compra i com es gestiona el llibre 

d’inversions amb Gestión MGD.

El 28 de setembre de 2011 l’empresa ComptaSup SA adquireix una màquina, amb 

referència SALT R-2480, al proveïdor d’immobilitzat Tecnologies Ilerdenses SA. La mà-

quina té un cost de 24.000 €, i un IVA del 18%. La forma de pagament és la següent: a la 

recepció, el dia 28 de setembre, es paga el 20% de la màquina (4.800 €), més la totalitat de 

l’impost (4.320 €) mitjançant transferència des del nostre Banc de Santander. 

La resta es pagarà el dia 11 d’octubre, també pel nostre Banc de Santander. 

La màquina SALT R-2480 té una vida estimada de 10 anys, un valor residual del 5% 

(1.200 €), i el sistema d’amortització que s’emprarà serà el constant, amb quota anual el 31 

de desembre de cada exercici.

L’assentament que s’hauria d’enregistrar seria el següent:

(28/09/2011) Compra de la màquina SALT R-2480:

24.000

4.320

213 Maquinària

472 HP IVA suportat 572 Bancs

523 Proveïdor d’immobilitzat a 

curt termini

9.120

19.200

(11/10/2011) Pagament de la resta:

19.200 523 Proveïdor d’immobilitzat a 

curt termini

Bancs 19.200
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2. Recepció de la factura de compra d’immobilitzat

A continuació tenim el procediment que hem de seguir amb Gestión MGD.

Ara canviarem una mica la forma en què vam procedir a la tercera lliçó, “Despeses de 

constitució de la societat anònima ComptaSup SA”, quan vam enregistrar les factures 

dels creditors i el primer que vam fer va ser donar d’alta cada creditor. Ara en primer 

lloc seleccionem Rebudes del menú de l’empresa, i des d’aquí donarem d’alta el proveï-

dor d’immobilitzat.

Un cop feta la selecció, entrarem a l’editor de les factures rebudes, on trobarem 

totes les factures i els rebuts enregistrats en l’apartat de despeses de constitució. 

Es fa aquesta observació perquè es tingui en compte que per Gestión MGD no 

hi ha diferència entre enregistrar una factura de publicitat o de la llum i una factura 

provinent d’un subministrador de maquinària, com és el cas. On realment apreciarem 

diferències serà a l’hora d’aportar informació al programa perquè registri la inversió i 

faci l’amortització en el seu moment. 

 

Un cop seleccionada la icona Nova, per introduir una nova factura, veurem la 

pantalla següent:
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Hem de fer clic a la lupa per seleccionar un proveïdor o creditor (recordem que el 

programa no estableix diferències entre aquestes dues tipologies). 

Tot seguit tindrem la relació de proveïdors/creditors, dins de la qual no existirà 

—perquè encara no hem donat d’alta Tecnologies Ilerdenses SA— el nostre proveïdor 

d’immobilitzat.

Ara aprofi tarem per introduir-lo, i ho farem fent clic a la icona Nou.

 

Maquem el tipus de proveïdor d’immobilitzat a curt termini i n’introduïm les 

dades.

 



118

Ricard Monclús Guitart, Maria Arántzazu Vidal Blasco

Un cop hem introduït totes les dades d’identifi cació del proveïdor, canviem de 

pestanya i seleccionem Noves factures.

Hem de canviar el tipus de factura; per fer-ho marquem la casella de selecció i 

tindrem això:

Ara ens ha aparegut la lupa. Hi hem de fer clic per adjudicar el tipus de factura 

adient al proveïdor.

 

Seleccionem Maquinària i la icona Triar, i ara ja tindrem el següent:

Això és correcte, i el tipus d’IVA no cal modifi car-lo. Per tant podem fer clic a 

Acceptar.
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Ara, amb Tecnologies Ilerdenses SA marcat amb fons blau, seleccionem la icona 

Triar.

Ara ja tenim el proveïdor que hem donat d’alta des de la pantalla d’introducció de 

factures.

Introduïm les diferents dates que intervenen en la factura, així com l’import i el 

número que el proveïdor ha assignat a la seva factura, i fem clic a Acceptar.
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Ara, en la pantalla anterior ens hem de fi xar en el següent:

Concretament, a la columna de béns d’inversió per defecte surt No i ho hem de 

canviar, ja que la màquina adquirida sí que és un bé d’inversió. Per fer-ho s’ha de selec-

cionar la fi la corresponent perquè surti amb fons blau i després fer clic al botó  per 

fer una correcció.

 

Ara en pantalla tindrem això:

     

Ja tenim marcat Bé d’inversió.

L’altre apartat en el qual hem de fi xar-nos és aquest:
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D’acord amb el que fi gura a l’apartat 1, “Plantejament”, una part (9.120 €) l’empre-

sa ComptaSup SA la paga el mateix dia de la recepció de la factura al proveïdor Tecno-

logies Ilerdenses SA, mentre que la resta (19.200 €) la pagarà el proper 11 d’octubre. 

Per tant marquem la fi la i seleccionem .

Ara haurem d’introduir els canvis següents:

 

Podrem escollir entre les diverses entitats de tresoreria.

És important seleccionar la casella Pagament immediat en l’entitat prevista, ja 

que això ens permetrà fer l’assentament de pagament de forma automàtica en sortir de 

l’aplicació de la factura en la qual ens trobem ara. Quan seleccionem Acceptar veurem 

que s’ha canviat el venciment i que hi ha una advertència. La informació en fons vermell 

és correcta, i per solucionar el problema haurem d’introduir l’altre venciment.
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Ara seleccionem el botó  per introduir el venciment pendent.

 

Veiem que el programa ja ens posa la quantitat que li falta perquè la suma de ven-

ciments coincideixi amb el total de la factura.

Sols hem d’introduir la data del venciment i l’entitat en la qual tenim previst fer el 

pagament. Si aquí no hi posem res, perquè a hores d’ara ho desconeixem, no passa res.

Fem clic a Acceptar i veurem la pantalla següent:

Ara ja no apareix el missatge d’advertència i podem veure els dos venciments, amb 

les seves dates i imports, així com el fet que un ja s’ha pagat i l’altre no: això ho podem 

comprovar a la columna encapçalada per PI. 

Ja podem anar a la pestanya Comptabilitat per veure l’assentament que registrarà 

la factura de compra que acabem d’introduir.
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Li hem assignat un títol alternatiu per identifi car el tipus de compra que hem fet. 

Per acabar podem fer clic a Acceptar (podem pensar que l’assentament del pagament 

immediat no fi gura en la pantalla anterior, i és cert, però si anem al Diari el veurem).

3. Alta al llibre de béns d’inversió

Ara hem de donar d’alta la màquina al nostre registre de béns d’inversió. Per fer-ho 

anirem a l’opció Comptabilitat i seleccionarem Béns d’inversió.
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De fet, el procediment de donar d’alta un bé d’inversió ja s’ha explicat en l’apartat 

4, “Donar d’alta un bé d’inversió”, a la quarta lliçó, quan en lloc de comprar l’immobi-

litzat l’empresa l’ha rebut del soci com a aportació no dinerària a un dividend passiu 

exigit.

Tanmateix, tot seguit ho tornem a veure:

Després de fer la selecció en pantalla tindrem el llibre de béns d’inversió, on fi gura la 

màquina lliurada per un soci com a aportació no dinerària al capital de ComptaSup SA.

Fem clic a la icona Nou i introduïm les dades informatives 

de la màquina adquirida.

 

Després d’introduir la data de baixa i de seleccionar el tabulador per continuar, 

ens surt aquest missatge:
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Un cop introduïdes totes les dades, seleccionem la pestanya Quadre d’amortització.

Fem clic al botó Generar quadre i tindrem un quadre com aquest:
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Ara podem veure les diferents quotes que s’hauran d’amortitzar al llarg de la vida 

útil de la màquina. La seva comptabilització es farà de forma automàtica dins de la pan-

talla de tancament de l’exercici. Ara ja podem fer clic a Acceptar per sortir.

 

Al llibre de béns ja fi gura relacionada la màquina.

Per fi nalitzar aquesta lliçó, i com hem fet en les altres, mostrem el Diari tal com el 

tenim a hores d’ara amb tots els registres fets:

 

4. Pagament de la factura de compra al venciment

Si mirem l’apartat 1, “Plantejament”, veurem que hem posat l’assentament següent per 

enregistrar el pagament que queda pendent:

(11/10/2011) Pagament de la resta:

19.200 523 Proveïdor d’immobilitzat a 

curt termini

572 Bancs 19.200
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De fet encara no l’hem de fer, perquè no som a 11 d’octubre, però podem recor-

dar el que farem un cop tinguem la certesa que el pagament s’ha fet, i aquesta certesa 

la tindrem mirant l’extracte del Banc de Santander, cosa que s’ha de fer periòdicament 

(normalment tots els bancs ofereixen aquest servei en línia).

En primer lloc seleccionarem el Banc de Santander entre les entitats de la treso-

reria.

 

Seleccionem Triar.

 

Ara fem clic a Nou.
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Posem la data en què haurem pagat la part pendent de la factura, és a dir, l’11 

d’octubre, i seleccionem el botó Tots els venciments pendents.

Un cop fet això en pantalla tindrem el següent:

 

Quan arribem al dia 11 d’octubre i a l‘extracte del Banc de Santander fi guri que 

s’ha realitzat el pagament, marcarem la casella de selecció i farem clic a Triar. Amb això 

es realitzarà l’assentament (ara no ho fem, ja que encara no som a 11/10/11, i com po-

dem veure encara no s’ha pagat la factura del 30/09/11, perquè en realitat ens trobem 

a 28/09/11, dia en què s’ha comprat la màquina).



Setena lliçó:

Compra de gèneres 

en la societat anònima ComptaSup

1. Plantejament

2. Crear famílies d’articles

3. Donar d’alta els articles

4. Donar d’alta un proveïdor

5. Introduir un albarà de compra

6. Recepció de la factura de compra
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1. Plantejament

La societat anònima ComptaSup SA es dedica a la compravenda de productes de pa-

pereria, com poden ser llapis, bolígrafs, folis, retoladors, CD, etc.

Al mes de setembre ComptaSup SA fa les compres següents:

El 29 de setembre de 2011 a Papeleras Reunidas SA adquireix els articles següents:

• 1.200 llapis Staedtler Noris HB, a 0,15 € cada unitat

• 500 retoladors Pilot V5 Extra Fine vermells, a 0,55 € cada unitat

• 1.000 retoladors Pilot V5 Extra Fine blaus, a 0,55 € cada unitat

• 1.500 retoladors Pilot V5 Extra Fine negres, a 0,55 € cada unitat

• 2.500 bolígrafs Musso AA935 blaus, a 0,35 € cada unitat

• 1.500 bolígrafs Musso AA935 negres, a 0,35 € cada unitat

• 50 capses de paper blanc de 500 folis A-4 de 80 grams, a 2,20 € la capsa

Tot el gènere està gravat amb el 18% d’IVA i la factura es pagarà el 29 d’octubre de 

2011. 

El 30 de setembre de 2011 a Multimèdia Fox SCOOP compra el material següent:

• 10.000 CD-R 80 Memorex 650 Mb, a 0,15 € la unitat

• 5.000 CD-RW TDK 700 Mb, a 0,25 € la unitat

• 100 memòries USB Data Traveler 16 Gb, a 8,40 € la unitat

L’IVA a part és del 18% i en el moment de la compra es paga un 25% del total de la 

factura, i la resta, el 10 de novembre de 2011.

Per tant, hem d’enregistrar aquestes dades:

a) (29/9/2011) La compra a Papeleras Reunidas SA:

3.340

601,20

600 Compres de mercaderies

472 HP IVA suportat 400 Proveïdors 3.941,20
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b) (30/9/2011) La compra a Multimèdia Fox SCOOP: 

3.590

646,2

600 Compres de mercaderies

472 HP IVA suportat

572 Bancs

400 Proveïdors

1.059,05

3.177,15

c) (10/11/2011) La resta de pagament a Multimèdia Fox SCOOP: 

3.177,15 400 Proveïdors 572 Bancs 3.177,15

Tot seguit veurem el procediment que hem de seguir per enregistrar una compra 

amb el programa Gestión MGD.

A diferència de totes les altres factures que hem enregistrat anteriorment, en 

aquelles en què s’adquireixen mercaderies o primeres matèries ens interessarà portar un 

detall dels articles adquirits i després dels articles venuts. És per aquesta raó que hem 

d’introduir en primer lloc les fi txes dels articles, per poder tenir després els inventaris, 

i en el moment que rebem els gèneres hem de fer un albarà de compra. Després, en 

aquest albarà enregistrarem la factura, que és el document que realment té repercussió 

comptable.

2. Crear famílies d’articles

Abans d’introduir les dades dels articles que volem comprar, com que és possible que tin-

guem organitzats els articles per famílies, hem de començar donant d’alta les diferents fa-

mílies. Per fer-ho seleccionem al menú principal l’opció Facturació>Articles>Famílies.

Ara entrarem a la pantalla següent:
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En funció de com estiguin organitzats els articles es crearan famílies i subfamílies. 

En primer lloc seleccionem Nova.

 

De moment no introduïm més dades; si més endavant volem que tots els articles 

d’ofi cina tinguin un descompte, ja ho especifi carem. Fem clic a Acceptar.

Ara introduïm les subfamílies corresponents a la família que acabem de crear se-

leccionant Subfamília.
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Ara tenim la pantalla següent:

I així aniríem fent en funció de l’organització dels gèneres, fi ns a arribar per exem-

ple a això:

Hem de pensar que encara que ara seleccionem Acceptar sempre podrem intro-

duir noves famílies o subfamílies en funció de l’evolució del negoci.

3. Donar d’alta els articles

La ruta que hem de seguir per donar d’alta els articles de l’empresa és Facturació> 

Articles>Edició.
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Un cop feta la selecció arribarem a la pantalla d’edició d’articles.

Hem de dir que ara donarem d’alta un seguit d’articles, però sovint aquests es 

donaran d’alta en el mateix moment de rebre l’albarà de compra. El programa permet 

fer-ho de totes dues maneres. Seleccionem Nou i ens apareixerà la pantalla següent:

 

Comentem una mica les caselles que s’han assenyalat amb una rodona:

1. Codi: És un codi intern de l’empresa que mai té res a veure amb el pla comp-

table.
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2. Nom: La descripció de l’article.

3. Preu de venda: Malgrat que hi ha la possibilitat d’establir diferents descomp-

tes, sols s’ha posat el preu de venda.

4. Preu de compra: Malgrat que hi ha la possibilitat d’establir diferents descomp-

tes, sols s’ha posat el preu de compra.

5. Família: Si fem clic a la lupa el programa ens portarà a la selecció de les famí-

lies establertes prèviament.

6. Inventari mínim: És l’estoc de seguretat que volem mantenir i que servirà per-

què el programa ens avisi si hi estem per sota.

7. Notes: Qualsevol anotació que vulguem fer.

Amb una fl etxa tenim assenyalat el proveïdor. De fet ara encara no tenim donat 

d’alta cap proveïdor de gèneres, però si fem clic a la lupa se’ns obrirà la pantalla d’edició 

de proveïdors i el podrem donar d’alta. Hem de pensar que posar aquí el nom d’un pro-

veïdor sols té sentit si l’empresa només es proveeix d’aquest article en un sol proveïdor, 

ja que en el moment que en tinguem més d’un el programa no permetrà introduir més 

noms. Per tant hem de tenir en compte aquesta observació. Quan seleccionem Accep-

tar a la pantalla anterior el programa ens preguntarà el següent:

Si volem seguir introduint articles seleccionem Sí i en cas contrari, No. Com que a 

l‘apartat 1, “Plantejament”, tenim els articles que pensem comprar en les dues primeres factu-

res, podem introduir tots els articles i els preus corresponents. Un cop fet, hem de tenir això:
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4. Donar d’alta un proveïdor

Ara introduirem els proveïdors que coneixem, i a mesura que l’empresa vagi fent com-

pres a nous proveïdors ja els anirem incorporant al programa.

Per donar-los d’alta hem de disposar d’un seguit de dades generals dels proveï-

dors, de forma que tinguem una fi txa de cada proveïdor.

Hem de recordar que ja vam donar d’alta creditors i proveïdors d’immobilitzat. Si 

tenim en compte que, com hem dit abans, Gestión MGD no diferencia entre creditor 

i proveïdor, en el sentit que utilitza la mateixa aplicació base, no hauríem de tenir cap 

problema a l’hora de fer aquesta operació. 

Per fer-ho anirem al menú i seleccionarem la icona Proveïdors.

 

Un cop seleccionada la icona Proveïdors, en pantalla tindrem la relació de credi-

tors i proveïdors introduïda fi ns ara, en una mateixa llista.

 

Si ens fi xem en la columna marcada amb el títol Compte podem veure que els 6 

primers són creditors (410), mentre que el darrer és un proveïdor d’immobilitzat a curt 

termini (523). A això ens referíem quan dèiem que Gestió MGD no diferencia entre 

creditor i proveïdor. 

Ara seleccionem Nou, i li haurem de dir el tipus que volem entrar (Tipus pro-

veïdor 400), i després ens trobarem amb la pantalla ja coneguda, que hem d’emplenar 

d’informació. 



Podeu trobar el llibre sencer a l’adreça següent:

http://www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/eina-e/item/272-lli%C3%A7ons-de-
gesti%C3%B3n-mgd




