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ÍÍndexndex
Vies de Pagament
Condicions de pagament
Circuit dels instruments de cobrament més 
comuns en les empreses
◦ Xec
◦ Pagaré
◦ Lletra de Canvi
◦ Rebut

Estructura d’un document de cobrament
L’assistent de cobraments i pagaments
Reclamacions de factures a clients
Efectes impagats
Circuits de cobraments i pagaments



PER A QUPER A QUÈÈ SS’’UTILITZA LA UTILITZA LA 
GESTIGESTIÓÓ DE COBRAMENTS DE COBRAMENTS 

EN UNA EMPRESA?EN UNA EMPRESA?

QQÜÜESTIESTIÓÓ



Per a quPer a quèè ss’’utilitza la Gestiutilitza la Gestióó de de 
cobraments en una empresa?cobraments en una empresa?

RESPOSTA 

Saber quan vencen els terminis dels nostres clients i 
poder cobrar-los les factures

Per a poder fer front als nostres pagaments amb  
tercers (proveïdors, personal de l’empresa, Hisenda 
Pública, etc.)

L’empresa puga subsistir



Vies de PagamentVies de Pagament

Són els mitjans que ofereix el mercat per a rebre el 
cobrament d’un client, 
O realitzar un pagament a un proveïdor.



Condicions de PagamentCondicions de Pagament

Són els dies d’aplaçament des de la data de la 
factura fins la data de cobrament o pagament. 
Prèviament s’ha decidit amb el client o proveïdor.



Dies de venciment fixosDies de venciment fixos

Són els dies en els quals el client desitja agrupar els 
seus pagaments.



Instruments de cobrament 
més comuns en les empreses

Xec
Pagaré
Lletra de canvi
Rebut



EL XECEL XEC



EL XECEL XEC

Instrument de cobrament/pagament protegit 
per una entitat financera i autoritzat per 
l’emisor. 



XEC: OPERATIVAXEC: OPERATIVA

L’empresa envia la mercaderia al client

El client envia el xec a l’empresa

L’empresa rep el xec i el presenta per al 
cobrament d’aquest en una entitat financera

L’entitat financera presenta el document per a la 
seua compensació en la Cambra de compensació

L’entitat financera carrega l’import del xec al 
lliurador (client)

Finalment, l’esmentada entitat financera, abona la 
quantitat a l’empresa



Xec: AvaluaciXec: Avaluacióó de de 
ll’’instrumentinstrument

AVANTATGES INCONVENIENTS

EMISSOR

• Flexibilitat de gestió de 
tresoreria 
• No està obligat a tenir la 
quantitat disponible el 
mateix dia de l’emissió del 
xec 

RECEPTOR

• Possibilitat d’endossar
el document 

• Iniciativa en el pagament 
correspon al client
• Poca força legal en cas 
d’impagats 
• Retard del pagament per part 
dels clients 



EL PAGAREL PAGARÉÉ



EL PAGAREL PAGARÉÉ

Instrument de cobrament/pagament similar al xec
més flexible en els terminis (permet diferir la 
data en què pot ser fet efectiu i, per tant, amb 
possibilitat de descompte)



PAGARPAGARÉÉ: OPERATIVA: OPERATIVA

Recepció mercaderia i comprovació amb 
factura i albarà

El client estén el pagaré

L’empresa rep el pagaré i pot esperar al 
venciment, endosar-lo o portar-lo al 
descompte

Cobrament



PagarPagaréé: Avaluaci: Avaluacióó de de 
ll’’instrumentinstrument

AVANTATGES INCONVENIENTS

Financiació per 
descompte comercial

Client pot retardar  
l’emissió deliberadament

Verificar la factura
Major treball administratiu



LLETRA DE CANVILLETRA DE CANVI



LLETRA DE CANVILLETRA DE CANVI



LLETRA DE CANVILLETRA DE CANVI

Forma de cobrament/pagament diferit
apropiat per a clients amb crèdit dubtós i 
imports mitjans/grans



Lletra de canvi: AvaluaciLletra de canvi: Avaluacióó
de lde l’’instrumentinstrument

AVANTATGES INCONVENIENTS

Major seguretat en la 
transacció

Quan és acceptada 
l’efecte adquireix 
condició de títol executiu 

Costos d’emissió i 
cobrament



EL REBUTEL REBUT

Instrument de cobrament/pagament pel 
qual l’empresa exigeix al client una 
quantitat en una data determinada per un 
producte o servei prestats



REBUT: OPERATIVAREBUT: OPERATIVA

S’inicia amb el lliurament de la 
mercaderia per part de l’empresa

L’empresa emet el rebut

El cobrament del rebut podrà fer-se:
◦ Mitjançant domiciliació bancària
◦ Mitjançant suport magnètic (Norma 58)



Rebut: AvaluaciRebut: Avaluacióó de de 
ll’’instrumentinstrument

AVANTATGES INCONVENIENTS

S’evita l’ús de paper 
especial

Tractament mecanitzat 
amb el banc

Ús flexible a l’ingrés de 
fons

Important fer una 
gestió eficient de les 
dades de domiciliació

Rebuts cedits al 
cobrament al banc, 
data de valoració un 
dia hàbil després del 
venciment



Estructura dEstructura d’’un document de un document de 
cobramentcobrament

Cobrament rebut

Factures pendents, abonaments i assentamentsFactures pendents, abonaments i assentaments

Capçalera de document de cobramentCapçalera de document de cobrament

Totals, comentarisTotals, comentaris



CapCapççalera de document de cobramentalera de document de cobrament

Cobraments

Codi

Nom

Direcció
del destinatari 
de pagament o factura

Persona de contacte

Núm. (de sèrie o manual)

Data de comptabilització

Data del document

Referència

Registre 
mestre de 

l’empresa o 
proveïdor

Registre mestre 
de client

Projecte



DeterminaciDeterminacióó de lde l’’import de import de 
cobramentcobrament

Cobrament rebut

Añadir Cancelar Añadir en serie

Nombre de referència de client/proveïdorVisualitzar totes les operacions

Cobrament no bassat en factura

Visualitzar factures amb la mateixa direcció de factura

25              

Impostos

25             

Doc. Termini * Total Saldo 
vençut

Descompte Classe de 
documents

Total 
pagam

101 1 de 2 * 200 180 IN 180
101 2 de 2 100 100 2% IN 98
202 1 de 1 -50 -50 RC -50
303 1 de 1 25 25 JE 25

Capçalera de document de cobramentCapçalera de document de cobrament

Importe vençut



ConseqConseqüèüències del cobramentncies del cobrament

La factura cobrada queda tancada
Es fa l’assentament comptable en la 
comptabilitat
◦ El deute del client queda saldat
◦ Augmenta el nostre saldo en bancs 
◦ La factura i el cobrament queden reconciliats en 

comptabilitat Client

1FP

Banc

1

Factura 
pendent

Cobrament
Mitjà de pagament: 

Transferència



ConseqConseqüèüències del pagamentncies del pagament

La factura pagada queda tancada
Es fa l’assentament comptable en la 
comptabilitat
◦ El deute amb el proveïdor queda saldat
◦ Disminueix el nostre saldo en bancs 
◦ La factura i el pagament queden reconciliats en 

comptabilitat
Proveïdor

1 OI

Pagaments efectuats
Mitjà de pagament: 

Transferència

Banc

1

Factura 
pendent



L’assistent de cobraments i pagaments 
s’utilitza per a crear automàticament 
documents de cobrament/pagament 
basats en les factures de clients i 
proveïdors pendents en el sistema

LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (1)pagaments (1)



Quan s’inicia l’assistent de pagaments, 
s’especifiquen diversos criteris de selecció:

◦ Paràmetres generals, com la data comptable, la 
classe (cobrament o pagament), els mitjans de 
pagament (xec, transferència bancària, efecte) i la 
sèrie que cal utilitzar per a crear els documents

◦ Els clients o proveïdors perquè el sistema comprove i 
localitze les factures

◦ Criteris de selecció pels documents que inclou el 
sistema

◦ Les vies de pagament que utilitza el sistema

LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (1)pagaments (1)



Execucions 
d’assistent 
grabades

LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (1)pagaments (1)

Recomanacions

Paràmetres 
de document

Interlocutors 
comercials: 
Criteris de selecció

Paràmetres 
generals

Criteris de selecció

Executar

Gravar

Opcions 
de  
l’assistent

C
ar

re
ga

r

Via de pagament: 
Criteris de selecció



Basant-se en aquests criteris, el sistema crea un 
informe de recomanació que és una llista de 
cobraments o pagaments proposats

Pot acceptar o rebutjar aquestes recomanacions

Pot gravar les recomanacions i continuar en una 
data posterior o bé pot executar els cobraments o 
pagaments

LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (1)pagaments (1)



LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (1)pagaments (1)



LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (1)pagaments (1)



LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (1)pagaments (1)



LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (1)pagaments (1)



LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (1)pagaments (1)



LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (2)pagaments (2)

Recomanacions

00000150900 12131400 67291500 11

€ - 400,-

Criteris de selecció

Deutsche Bank

A

El texto impreso no puede modificarse ni tacharse.
NºcuentaX X X X

- Cuatrocientos -Impressió
de xecs

Impressió
d’informes

Impressió de 
documents

Transferència 
bancària

Paràmetres 
de document

Interlocutors 
comercials: 
Criteris de selecció

Paràmetres 
generals

Opcions 
de 
l’assistent

Via de pagament: 
Criteris de selecció

Documents de pagament

$

Quadern bancari



Quan executem el procés final, el 
sistema crea automàticament els 
documents de cobrament o pagament 
de les recomanacions acceptades

LL’’assistent de cobraments i assistent de cobraments i 
pagaments (2)pagaments (2)



Reclamacions de factures a clientsReclamacions de factures a clients

S’utilitza per a fer reclamacions 
automàtiques als clients quan no 
paguen les factures a temps

Consisteix a enviar al client una carta 
(diferents nivells) en la qual es 
reflecteixen les factures pendents, els 
imports i els venciments



Quan s’inicia l’assistent de reclamació, 
s’especifiquen diferents criteris de selecció:

◦ Els paràmetres generals, com el nom de la reclamació, 
la data d’execució de la reclamació i els nivells de 
reclamació que el sistema tindrà en compte

◦ Els clients que el sistema ha de comprovar per a 
localitzar les factures que han de reclamar-se

◦ Seleccionar el mètode de reclamació:
Una carta per factura
Una carta per nivell de reclamació
Una carta per client

Assistent de reclamaciAssistent de reclamacióó



Assistent de reclamaciAssistent de reclamacióó

Criteris de selecció

Informe de 
recomendación

Im
pr

im
ir

Gravar

Paràmetres de 
document

Seleccionar
Clients

Paràmetres 
generals

C
ar

re
ga

r

Execucions 
d’assistent 
gravades

Reclamació Entrada en el registre 
mestre de client

Opcions de 
l’assistent

Recomanacions



Assistent de reclamaciAssistent de reclamacióó

Registre mestre de 
client Comissions 

de reclamació i 
interès de 
reclamació

Condició
de reclamació

Mètode de 
reclamació

Nivells de 
reclamació1

2
3

4

Días



Basant-se en aquests criteris, el sistema crea 
un informe de recomanació que és una llista de 
reclamacions proposades

Pot acceptar o rebutjar aquestes 
recomanacions.

Pot gravar les recomanacions i continuar en una 
data posterior o bé imprimir les reclamacions

Assistent de reclamaciAssistent de reclamacióó



A l’optar per imprimir les reclamacions, el 
sistema imprimeix les cartes i, al mateix temps, 
emmagatzema el nivell de reclamació i la data 
de l’execució de la reclamació en la factura de 
clients

També emmagatzema el nivell de reclamació
més elevat de les factures en el registre mestre 
de client

Assistent de reclamaciAssistent de reclamacióó



EFECTES IMPAGATSEFECTES IMPAGATS

Els efectes es descompten en una entitat
financera. (Ens adelanten els diners)

Arribat el venciment de l’efecte, el client no 
atén l’efecte i es produeix l’impagat

L’entitat financera carrega l’import de l’efecte i 
les despeses originades en el nostre compte
bancari



EFECTES IMPAGATS: EFECTES IMPAGATS: renegociacirenegociacióó

Gestió telefònica amb el client per a renegociar l’efecte
impagat
L’acord obtingut pot traduir-se en:
◦ L’enviament per part del client d’un xec per l’import de 

l’efecte més les despeses originades. (Es recupera tot)
◦ L’enviament per part del client d’un xec per l’import de 

l’efecte. (No es recuperen les despeses de l’impagat) 
◦ El lliurament d’un nou efecte que incorpora un termini

de temps addicional en el venciment. L’efecte renegociat
sol incloure les despeses hagudes per l’impagat i alguna 
suma representativa dels interessos que carreguem al 
client per l’aplaçament convingut



EFECTES IMPAGATS: definitiuEFECTES IMPAGATS: definitiu

Si l’acord no arriba a un bon fi:
◦ L’impagat de l’efecte es definitiu, sense 

possibilitat de recuperació de l’import
◦ Recuperar la mercaderia venuda
◦ Si la venda estava assegurada amb una 

companyia (per exemple: Crédito y 
Caución), haurem de crear un expedient 
amb aquesta companyia per a cobrar el % 
que tinguem acordat per aquests casos. 
(sol ser el 80% de l’import de l’efecte 
impagat)



CIRCUIT CARTERA DE PAGAMENTS CIRCUIT CARTERA DE PAGAMENTS 
(PROC(PROCÉÉS DE GENERACIS DE GENERACIÓÓ I INFORMES)I INFORMES)

- Procés manual (proveïdor a 
proveïdor)
-Procés automàtic (generació
massiva)

Informes de situació

Cartera de 
pagaments

Manteniment  cartera 
de pagaments

Historial 
cartera de 
pagaments

Procés generació de 
cartera

- Modificar dades (Venciment, 
compte Banc previst).
- Afegiir manualment
- Eliminar

Estatus = ‘G’

Disposar d’una traçabilitat dels 
diferents estatus pels quals 
passa un pagament.

Per proveïdor Per data 
venciment

Per Cte, Banc 
previst

Sol·licitar 
proveïdor

Factures
Compres

Mestre
vies de 
pagaments

Condicions 
de 
pagament

Mestre
proveïd.

Sol·licitar 
dades

Assent.
comptable

Sol·licitar 
dades



CIRCUIT CARTERA DE PAGAMENTS CIRCUIT CARTERA DE PAGAMENTS 
(PROC(PROCÉÉS PAGAMENTS A PROVES PAGAMENTS A PROVEÏÏDORS)DORS)

Historial 
cartera de 
pagaments

Disposar d’una traçabilitat dels
diferents estatus pels quals passa un 
pagament.

Emissió de xecsNorma-34 Emissió de pagarés

Ordres de transferències per a 
pagaments en fitxer txt.

Sol·licitar dades

Procés de pagaments a 
proveïdors

Estatus = ‘P’

Assentament
comptable de 
pagament

Cartera de 
pagaments

- Banc nostre per a pagament
- Fins venciment a pagar
- Data comptable
- Seleccionar mitjà de pagament
(Xec, Pagaré, Norma-34).

Emissió cartes a
proveïdors



CIRCUIT CARTERA DE COBRAMENTS CIRCUIT CARTERA DE COBRAMENTS 
(PROC(PROCÉÉS DE GENERACIS DE GENERACIÓÓ I INFORMES)I INFORMES)

- Procés manual
(client a client)
-Procés automàtic (generació
msasiva)

Informes de situació

- Modificar dades 
(Venciment, compte Banc 
client)
- Afegir manualment
- Eliminar

(Xec, pagaré, rebut, 
etc.)

Cartera de 
cobrament

Historial 
cartera de 
cobrament

Procés generació de 
cartera

Estatus = ‘G’

Sol·licitar 
dades

Assentam
comptable

Factures
vendes

Mestre
vies de 
pagament

Condicions 
de 
pagament

Mestre
clients

Manteniment  cartera 
de cobraments

Sol·licitar 
client

Per 
client

Per data 
venciment

Per tipus de 
cartera 

Sol·licitar 
dades

Disposar d’una traçabilitat dels 
diferents estatus pels quals 
passa un cobrament.



Historial 
cartera de 
cobrament

Disposar d’una traçabilitat
dels diferentes status pels
quals passa un cobrament.

Norma-58

Anticipament de crèdit en 
fitxer txt

Sol·licitar
dades

Procés Remesa de 
Cobraments a Clients

Estatus = ‘R’
Assent. 
comptable
remesa

Cartera de 
cobrament

Emissió carta per
al banc

- Banc nostre per a cobrament
- Seleccionar cobraments
- Data comptable
- Seleccionar mitjà de cobrament
(Xec, Pagaré, Norma-58)
- Seleccionar: cobrament / descompte

Acompanyem els documents
físics (xecs, Pagarés, Lletres)

Sol·licitar
dades

Procés venciment
efectes

Estatus = ‘P’

Al venciment dels efectes, es 
passen a cobrats i l’estatus = 
‘P’
Si un client no atén l’efecte
al seu venciment es
produeix l’impagat i 
l’estatus = ‘I’

Mestre 
bancs
(risc)

Assentament
comptable del 
cobrament o 
impagat

CIRCUIT CARTERA DE COBRAMENTS CIRCUIT CARTERA DE COBRAMENTS 
(PROC(PROCÉÉS REMESA COBRAMENTS A CLIENTS)S REMESA COBRAMENTS A CLIENTS)
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