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Desembre 2007 
 
 
 

APLICACIÓ DEL NOU PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 
 
 
Com probablement sabreu, el proper 1 de gener de 2008 entra en vigor el Nou Pla General de 
Comptabilitat, que substitueix el vigent des de 1990. 
 
Us acompanyem doncs, en el revers d’aquesta carta, un breu resum dels principals canvis que 
representa la introducció al Nou Pla General de Comptabilitat a les Petites i Mitjanes Empreses. 
 
Respecte l’efecte que ha de tenir l’aplicació del nou Pla comptable a la vostra empresa, volem remarcar 
que, tot i que cal revisar-ho cas per cas, en termes generals una vegada fet el procés d’adaptació al 
Nou Pla per l’exercici 2008 la pràctica comptable diària que realitzeu la majoria de les empreses no s’ha 
de veure gaire afectada. Molts dels canvis que implica l’entrada en vigor d’aquest nou pla comptable 
fan referència a aspectes que només es posen de relleu en els tancaments comptables i en la 
formulació dels Comptes Anuals, i aquests ja us els estem preparant habitualment des del nostre 
despatx. 
 
 
ADAPTACIO AL NOU PLA 
 
Hem revisat i properament us explicarem de forma individualitzada en què afecta el nou Pla Comptable 
tant a l’estructura dels comptes de la vostra empresa com a la gestió diària de la comptabilitat. El 
tancament de l’exercici 2007 es prepararà tenint en compte la transició al nou Pla comptable. 
 
En l’aspecte fiscal, aquesta modificació ha estat qualificada com “neutral” però a la pràctica hi ha 
alguns aspectes que caldrà tenir presents i que, si afecten a la vostra empresa, també tractarem de 
forma individualitzada. 
 
Important: Si no ho heu fet ja, cal que us poseu en contacte amb el vostre proveïdor de l’aplicació 
informàtica de comptabilitat per tal que us faci arribar les actualitzacions de l’aplicació que de ben 
segur seran necessàries per a incorporar el nou Pla Comptable (Pla comptable, nova estructura del 
Balanç i Compte de pèrdues i guanys i procés de Traspàs de comptes). Convé que també us faciliti la 
documentació adient. Lògicament, aquelles empreses que utilitzeu l’aplicació de comptabilitat pròpia 
del nostre despatx heu de saber que aquesta tasca ja la tenim prevista. 
 
 
Quedem com sempre a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, 
 
Atentament, 
 
 
Duran Pons 
Departament Fiscal-Comptable 
 
 
 
Nota: Podeu trobar copia dels texts íntegres del Nou Pla Comptable (Normal i Pimes) a la nostra pàgina web 
(www.duranpons.com). 
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RESUM DEL PRINCIPALS CANVIS PGC 1990 – Nou PGC 
 
 

- Diferenciació de tres grups d’empreses: Grans empreses, Pimes i Microempreses, amb 
diferencies en el Pla comptable aplicable, en els models de comptes anuals a preparar i en la 
quantitat d’informació que s’hi subministra. 

 
- Canvis de terminologia en el balanç. Es modifiquen alguns conceptes i definicions als que 

estàvem habituats: 
o En l’actiu ja no parlarem d’ Actiu fix o Actiu circulant sinó de Actiu no corrent o Actiu 

corrent i en l’actual Passiu distingirem entre el Patrimoni Net (equivalent als actuals 
Fons propis) i el Passiu (fins ara Passiu exigible). 

o El qualificatiu Immaterial és substituït per Intangible. 
o Les Provisions d’actiu (per insolvències de clients o per depreciació d’existències,...) 

passen a anomenar-se Deteriorament dels actius als que estan associades. 
o Les Empreses del grup i associades s’anomenaran Parts vinculades. 
o Les Accions s’anomenaran Instruments de capital. 
o Despeses o Ingressos Extraordinaris passen a ser Despeses o Ingressos Excepcionals. 

 
- Documents comptable-financers: El Balanç i el Compte de pèrdues i guanys canvien de format i 

s’afegeix als comptes anuals dos nou documents: l’Estat de canvis del patrimoni net (ECPN) i 
l’Estat de fluxos d’efectiu (EFE), aquest darrer no obligatori per a totes les empreses. 
Augmenten també, en diferent grau, les exigències d’informació a incloure en la Memòria de 
l’exercici. 

 
- Canvien diverses Normes de Registre i Valoració:  

o Desapareix la possibilitat d’activar les despeses de constitució i primer establiment. 
o Els béns adquirits mitjançant contractes d’arrendament financer (lísings) apareixeran 

generalment en el Immobilitzat material (i no en l’antic Immobilitzat immaterial). Ja no 
es registraran els interessos diferits. 

o Els immobles d’inversió no afectes a l’activitat normal de l’empresa es situaran en un 
nou capítol de Inversions immobiliàries.  

o Comptabilització dels deutes pel seu cost amortitzable. 
o Introducció del valor raonable com a criteri de valoració (encara que de forma molt 

restringida a alguns actius i passius financers).  
o Els canvis en criteris comptables i errors significatius procedents d’exercicis anteriors 

afectaran directament al Patrimoni Net i caldrà indicar el seu impacte en els comptes 
anuals. Desapareixeran així els comptes d’ingressos o despeses d’exercicis anteriors. 

 
- En el nou Quadre de comptes, i d’acord amb els canvis que s’han introduït en tota la normativa 

comptable, apareixen alguns comptes nous i altres desapareixen o canvien de codi (tot i que 
pocs d’ells són utilitzats en el dia a dia i les operacions comercials de la majoria d’empreses). 
Destaca la creació dels nous comptes dels grups 8 i 9, que recullen els ingressos i despeses 
imputats directament al Patrimoni Net (però que no afecta a les empreses que utilitzin el Pla 
Comptable per a Pimes). 

 
 
 


