
Aspectes clau en el procés 

de pressupostació en l'empresa 

FERNANDO CAMPA PLANAS

Universitat Pompeu Fabra 

Resum

Aquest article pretén abordar els principals passos a seguir per a
l’elaboració del pressupost. En un primera part s’explica la diferència
entre la planificació estratègica i la planificació financera i operativa,
així com les diferents fases a seguir, i els possibles riscos de cada
fase, de manera que poguessin conduir a la confecció d’uns pressu-
postos irreals i/o erronis. Posteriorment s’expliquen els diferents pres-
supostos a realitzar, amb la interrelació existent entre ells, i es fa es-
ment de la pressupostació de variables no financeres. 
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1. Introducció 

El procés de planificació i pressupostació en l’empresa és de suma

importància des del moment que com a conseqüència d’aquests proces-

sos es fixen els objectius i plans de les empreses en el llarg i en el curt

termini. Habitualment confonem alguns d’aquests conceptes utilitzats,

63

Revista de Comptabilitat i Direcció
Vol. 3, any 2007, pp 63-82



per la qual cosa creiem interessant resumir les definicions que sobre

aquests ofereix l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administra-

ció d’Empreses (AECA):

• Planificació. Procés pel qual es defineixen, a poc a poc, els objec-

tius i els plans de l’empresa a llarg termini.

• Planificació estratègica. Procés genèric, i a llarg termini, integrat

pel diagnòstic de l’empresa, disseny d’objectius a mitjà i llarg 

termini, selecció de l’estratègia més adequada per assolir els ob-

jectius i execució i control d’aquesta estratègia.

• Pressupost. Expressió estructurada, en termes monetaris, dels

plans d’acció a curt termini d’una empresa. En aquest article s’ex-

posaran els aspectes principals a considerar en el procés de con-

fecció del pressupost, tot realitzant una introducció prèvia sobre

el concepte de planificació estratègica, de manera que ens faciliti

un major coneixement sobre el marc en què es desenvolupa el

pressupost.

2. Aspectes generals del procés pressupostari 

2.1. Concepte de pressupost 

En primer lloc emmarcarem en quin context hem de situar el procés

pressupostari en l’empresa. El pressupost forma, o hauria de formar

part, del procés d’anàlisi estratègica de l’empresa, enfocament estratè-

gic que al seu torn està influenciat per la visió, missió i valors d’aquesta.

Mentre que la visió («cap a on volem anar»), missió («com volem que

sigui l’essència del nostre negoci») i valors («la manera com fem» les

coses) no hauria de tenir modificacions freqüents durant la vida de

l’empresa, l’enfocament estratègic, i en conseqüència els pressupostos,

sofreixen majors canvis. 

Per tant, i sense considerar la visió, missió i valors (de naturalesa

menys econòmica, almenys conceptualment), distingiríem tres nivells

d’anàlisi sobre la planificació d’activitats d’una empresa:

• Planificació estratègica: Emmarcada en el llarg termini, entenent

aquest com un període superior a un any, generalment entre tres i

cinc anys. La seva finalitat és establir els objectius a llarg termini
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de l’empresa, determinar els mitjans necessaris per a la seva ob-

tenció i els resultats (a un nivell no excessivament detallat) espe-

rats d’aquestes actuacions futures. 

La seva confecció, restringit al màxim nivell de l’empresa,

fins i tot en alguns casos a nivell exclusiu del consell d’adminis-

tració, requereix una sèrie de passos d’anàlisi i valoracions que

bàsicament serien: 

– Planificació i determinació d’objectius globals.

– Anàlisi interna de l’empresa, identificant aspectes positius i ne-

gatius, o anàlisis de l’entorn, tant des d’un punt de vista macroe-

conòmic, com de competència, maduresa del mercat, dels pro-

ductes, etcètera.

– Anàlisi de la posició competitiva de l’empresa, mitjançant tècni-

ques d’anàlisi DAFO o similars.

– Selecció de les alternatives estratègiques resultants, en funció

dels interessos dels accionistes i de les possibilitats reals d’ob-

tenció i/o finançament de cadascuna d’aquestes alternatives.

– Fixació d’objectius i formulació de polítiques departamentals,

en àrees com investigació i desenvolupament, comercial i màr-

queting, producció, recursos humans, etcètera. Com a resultat

d’aquestes haurien d’obtenir-se/confeccionar-se uns estats fi-

nancers provisionals que reflectissin les necessitats de fons deri-

vades de les inversions necessàries, de l’explotació, del finança-

ment de circulant; etcètera; així com, si escau, la destinació

prevista a la tresoreria excedentària (reemborsament de deute o

dividends, per exemple).

Aquest procés hauria de realitzar-se de forma anual, tot i que

l’horitzó del pla sigui a 3/5 anys, tot efectuant els canvis correspo-

nents en les projeccions financeres, com a conseqüència dels ajus-

taments realitzats.

• Planificació pressupostària: Orientada en el curt termini, entenent

com a tal un exercici anual. El seu objectiu fonamental és traslladar

les projeccions globals del primer exercici inclòs en les projec-

cions estratègiques, a pressupostos i objectius detallats per depar-

taments, àrees, etcètera; la seva confecció, generalment, és respon-

sabilitat de l’equip executiu de la companyia. D’aquesta forma és

possible tenir un nivell de pressupostació amb un grau de detall su-
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ficient que permeti el seu seguiment periòdic i l’anàlisi de desvia-

cions que, gairebé sens dubte, es produiran durant la marxa de l’e-

xercici. Aquesta pressupostació operativa serà tractada amb major

profunditat al llarg d’aquest article.

• Planificació operativa: Aquesta planificació, més que orientar-se a

la fixació de metes i objectius que permetin arribar als objectius

globals anuals, està més enfocada a la planificació de l’activitat

diària/setmanal de la producció. Per tant, àdhuc englobant-se òb-

viament en la planificació anual i en l’estratègica, la seva confec-

ció i seguiment se cenyeix més al segon o tercer nivell de l’orga-

nització. 

La figura 1 mostra, de forma resumida, una comparança succinta

dels principals aspectes dels diferents nivells de planificació i pressu-

postació descrits. 

2.2. Aspectes bàsics del pressupost 

Dintre del procés de planificació de l’empresa, el pressupost ocupa

seqüencialment el seu lloc just després d’haver-se produït l’aprovació

del pla estratègic a 3/5 anys i determinar els objectius generals de l’em-

presa. 

Una vegada es disposa d’aquest marc d’actuació, s’inicia el procés

pressupostari en l’empresa, procés que habitualment sol ser un gran

consumidor de recursos, monetaris i no monetaris, en l’empresa. 

A fi de minimitzar aquests costos del procés i obtenir la major efi-

ciència del pressupost resultant, existeixen una sèrie de factors que con-

siderem que han de tenir-se en compte:

• Influència de l’estructura organitzativa. Com anteriorment indicà-

vem, el pressupost ha d’efectuar-se amb el nivell de detall sufi-

cient que permeti el seu seguiment en el futur i, en conseqüència,

efectuar els corresponents càlculs de desviacions. Però més enllà

del pur càlcul de desviacions, l’objectiu és analitzar-les per poder

prendre les adequades accions correctores; accions que seran de

millor i més ràpida implantació en la mesura que l’estructura pres-

supostària tingui el major grau de paral·lelisme amb l’estructura

organitzativa. 
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Addicionalment a aquest paral·lelisme organitzatiu/pressu-

postari, la cultura de la companyia ha de permetre una identifi-

cació entre pressupostos i objectius, entre organització i presa de

decisions; de manera que cada responsable pugui gestionar el seu

pressupost i tenir la convicció que els resultats obtinguts són fruit

de la seva gestió i no de decisions alienes o d’imputacions, més o

menys arbitràries, d’altres departaments.
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• La motivació de l’equip gestor. No existeix res més descoratjador

en un equip gestor que veure’s en la tessitura d’haver de complir

un pressupost en el qual no ha tingut cap paper en la seva confec-

ció i que li ha vingut imposat. Sens dubte és un debat sense solució

única. Mentre que existeixen cultures empresarials en què la for-

mulació d’objectius i pressupostos flueix de dalt a baix (de la pla-

nificació estratègica al pressupost) sense cap tipus de conflicte, en

altres organitzacions existeix una necessitat, almenys visual, que

existeixi un flux de fixació d’objectius de baix a dalt (del pressu-

post al pla estratègic). Ambdues posicions plantegen situacions en

alguns casos de difícil resolució. Mentre en un cas generen un

equip desmotivat i incapaç de desenvolupar el projecte, en l’altre

els plantejaments pressupostaris poden entrar en contradicció amb

el plantejament estratègic de l’empresa.

• La vinculació amb el sistema retributiu. En la mesura que existeixi

una correlació entre el grau de compliment pressupostari i la retri-

bució variable de l’equip gestor (fins al nivell organitzatiu que la

cultura de l’empresa determini com l’òptim), hauria de produir-se

una major identificació entre els objectius empresarials i l’equip

gestor. El punt de vista contrari, i erroni, seria el d’utilitzar el pres-

supost com un instrument de vigilància sobre el rendiment de l’or-

ganització, o part d’ella. 

2.3. El procés pressupostari

Òbviament les fases i característiques del procés pressupostari de-

pendran de diferents factors de l’empresa, com pot ser la dependència o

no d’un grup empresarial (amb els seus propis processos, objectius, pro-

cediments i calendaris a nivell de grup), la dimensió de l’empresa i la

seva complexitat organitzativa, l’experiència de l’equip gestor (i de l’e-

quip de pressupostació i control de gestió) en l’elaboració de pressupos-

tos, la complexitat de la seva estratègia empresarial, etcètera.

Aquest procés, en qualsevol cas, i a manera de guia, podria incloure

les següents etapes: 

• Creació del marc o enquadrament pressupostari. Aquest enqua-

drament ha d’incloure des dels principals objectius a assolir en el

pressupost (derivats del pla estratègic en el qual s’engloba), fins al
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marc macroeconòmic o de mercat en què s’enquadra. Ens referim

a l’estimació en l’evolució de variables com el tipus d’interès (pel

seu impacte en el cost de l’endeutament remunerat), el Producte

Interior Brut (pel possible impacte en la demanda de consum), l’e-

volució del tipus de canvi en les monedes amb les quals transac-

ciona l’empresa, l’Índex de Preus al Consum (pel seu possible im-

pacte en els preus de les compres, de les vendes o dels costos

salarials, per exemple), i qualsevol altra variable que pogués tenir

un efecte important en la demanda, i els seus preus, o en l’oferta, i

els seus preus (preu dels combustibles o altres commodities, per

exemple).

• Engegada del procés pressupostari. La direcció i el responsable

del procés pressupostari (director financer, director de control)

haurien de realitzar una reunió de llançament del procés pressu-

postari on els diferents gestors de l’empresa tinguessin de primera

mà coneixement dels objectius de l’empresa, el calendari pressu-

postari, el procés d’aprovació que pensa seguir-se, etcètera.

En aquesta reunió, o immediatament després, hauria de facili-

tar-se una documentació de suport on s’incloguessin unes instruc-

cions concretes per a la realització del pressupost, les plantilles

per a la remissió homogènia de la informació pressupostària, etcè-

tera.

• Elaboració del pressupost pels responsables de cada departament.

Cada departament, sobre la base de la informació rebuda, elabora

els seus corresponents pressupostos, que remet a l’àrea de control

de gestió una vegada els ha finalitzat.

• Estudi per part de l’àrea de control de gestió dels pressupostos re-

buts. L’àrea de control de gestió analitza els pressupostos rebuts, tot

verificant la seva coherència amb els objectius previstos, la pròpia

coherència interna en el departament, el grau de probabilitat exis-

tent en la seva consecució, els nivells de millora d’eficiència que

s’han inclòs, etcètera. En cas de detectar-se problemes d’índole tèc-

nica (càlculs poc realistes, errors aritmètics, falta de coherència in-

terna, etcètera), o bé que els pressupostos facilitats no responguin

clarament als objectius previstos, l’àrea de control de gestió hauria

de retornar el pressupost al departament corresponent perquè corre-

gís aquestes deficiències abans de passar a l’etapa següent.

• Reunions de discussió i aprovació dels pressupostos departamen-

tals. En el procés el màxim executiu de l’empresa, amb l’ajuda del
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responsable de control de gestió, procedeix a revisar individual-

ment el pressupost de cada departament, i efectua les anàlisis i co-

mentaris necessaris per procedir, si escau, a realitzar canvis i ajus-

taments per a la seva aprovació. Aquest procés, addicionalment a

l’objectiu d’aprovar un pressupost per a l’any entrant, hauria de

ser una trobada anual que permetés a la direcció i als responsables

de cada departament intercanviar punts de vista sobre la marxa del

departament, els reptes existents, les dificultats per a arribar als

objectius previstos, etcètera.

• Consolidació del pressupost de l’empresa. Partint dels pressupos-

tos aprovats per a cada departament, es procedeix a la consolida-

ció del pressupost general de l’empresa. En qualsevol cas caldria

indicar que una prèvia consolidació d’aquest, àdhuc amb grans

magnituds, hauria d’haver-se realitzat amb anterioritat a les reu-

nions de discussió i aprovació dels corresponents pressupostos de-

partamentals, que esmentàvem en l’etapa anterior. D’aquesta for-

ma s’evita el risc que una vegada aprovats els pressupostos

departamentals, el director general (i el de control) haguessin de

desdir-se en comprovar que la consolidació dels pressupostos in-

dividuals no permet la consecució dels objectius globals.

• Aprovació final del pressupost. Una vegada finalitzat el procés de

confecció, ha d’aprovar-se el pressupost consolidat pel màxim

executiu de l’empresa, i és fins i tot recomanable que s’escali

aquesta aprovació fins al nivell del consell d’administració.

• Comunicació formal dels objectius pressupostaris. Cada departa-

ment, al nivell de detall que la cultura organitzativa de l’empresa

consideri adequat, ha de conèixer els objectius inclosos en el pres-

supost, tant els propis del departament com els generals de l’em-

presa. Aquest aspecte adquireix major rellevància si és possible

quan el sistema retributiu fixa una quantitat variable vinculada a

l’obtenció dels objectius.

• Seguiment pressupostari. A partir d’aquest moment, la comparan-

ça entre els resultats previstos i els obtinguts es converteix en l’ob-

jectiu prioritari de l’àrea de control de gestió, i ha de facilitar a

cada gestor la informació necessària i oportuna, així com les eines

necessàries que li facilitin l’anàlisi de les desviacions produïdes.
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2.4. Principals riscos del procés pressupostari 

La complexitat del procés pressupostari, des del moment de con-

ducta a la definició del plantejament estratègic fins al moment de facili-

tar la informació pressupostària finalment aprovada als gestors, fa que

existeixin una sèrie de riscos que poden posar en dificultats el procés i,

per tant, a tenir en compte.

• Les empreses no realitzen planificació estratègica, i tenen una vi-

sió a curt termini dels resultats i evolució de la companyia.

• Les empreses realitzen planificació estratègica però no formalit-

zen les estratègies, els objectius i els resultats desitjats.

• El procés pressupostari no és utilitzat com un instrument de pla-

nificació, de fixació d’objectius, de replantejament de tasques i

procediments, etcètera, sinó com una rutina anual, tot modificant

el pressupost o els resultats de l’any precedent en un determinat

percentatge.

• El procés de confecció no és en absolut participatiu, la qual cosa

genera una total manca de motivació dels membres de l’organitza-

ció que posteriorment ha de portar-lo a terme.

• L’anàlisi de les desviacions pressupostàries, més que com un ins-

trument d’anàlisi que permeti prendre les actuacions correctores

necessàries, s’utilitza com un element continu d’avaluació i fisca-

lització, i genera un permanent estat de tensió en l’organització.

• L’estructura del sistema d’informació de gestió de l’empresa és

inadequat, i no facilita la informació pressupostària i/o l’anàlisi de

desviacions per departaments i responsables, sinó per naturalesa

de les despeses i ingressos.

3. Els diferents pressupostos de l’empresa 

Com hem anat indicant, el procés pressupostari inclou la realització

d’una sèrie de pressupostos departamentals, que una vegada consolidats

donen lloc al pressupost global de l’empresa. D’una forma sintètica po-

dríem classificar els pressupostos a efectuar en els següents grups (ve-

geu figura 2).
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3.1. Pressupost de vendes 

Generalment el punt de partida dels diferents pressupostos de l’em-

presa és l’estimació de la xifra de vendes per a l’any següent. Poden

existir sectors o condicionaments de negoci i/o mercat que aconsellin

alternativament prendre com a punt de partida la capacitat de producció,

bé perquè el mercat pugui absorbir tota la producció, bé per unes restric-

cions a la modificació en la capacitat productiva per part de l’empresa

(recursos humans i/o materials). 

Les principals claus a considerar per al pressupost de vendes són les

següents:

• Política de fixació de preus, sempre sobre la base de l’enquadra-

ment macroeconòmic aprovat per a la confecció del pressupost.

En aquest apartat aspectes com l’evolució del mercat, el grau de

maduresa del producte, l’elasticitat del volum de vendes al preu, la

potencial canibalització en la venda entre els nostres propis pro-

ductes, etcètera, s’anticipen com a factors clau.

• Política de producte, analitzant la modificació de productes, la su-

pressió o incorporació de productes, els possibles canvis en els

sistemes de distribució i comercialització, etcètera.

72 Fernando Campa Planas

�������������������� �����������������������
�����������

������������������������
�����������������

����������
������������

��������������������
�����������
��	����

����������
�������������
����������
�

����������
���������
����������
�

����������
�����������

�������

����������
���
�����������
������������

��������������������� ���������������������������������

������
�������
����

������������������������ ��
���������������
����������


Figura 2. Diferents pressupostos de l’empresa.



• Previsió de les despeses de màrqueting i promoció, tot identificant

la rendibilitat esperada de les campanyes a realitzar i l’anàlisi

cost/benefici d’aquestes.

• Utilització de tècniques de previsió de vendes. Els mètodes de

pressupostació poden ser informals, basats en la intuïció i sense

una sistemàtica d’anàlisi, o bé formals. Els formals, al seu torn,

poden ser:

– Mitjançant aproximació causal: El valor d’una variable és fun-

ció d’altres variables. Les tècniques d’aproximació causal més

importants serien la regressió múltiple, la regressió no lineal i

els models economètrics.

– Mitjançant aproximació sobre la base de sèries temporals. La

variable a pressupostar pot ser determinada sobre la base de l’es-

tudi de la seva sèrie temporal, sense relacionar-lo amb altres va-

riables, pel que no consideren decisions empresarials futures. 

En qualsevol cas, aquestes metodologies combinades de dife-

rents formes ens donarien un nombre il·limitat de tècniques de

pressupostació o previsió de vendes. 

3.2. Pressupostos operatius 

Una vegada definit el pressupost de vendes de l’empresa, ha de pro-

cedir-se a la confecció dels diferents pressupostos operatius de l’empre-

sa, pressupostos que podríem agrupar en dos grans grups: 

• Pressupost de producció. Sobre la base del nivell de vendes pre-

vist, a la capacitat de producció, les característiques del producte

(perible o no perible, per exemple), les característiques de produc-

ció (necessitat de torns, aprofitament d’hores vall, restriccions a la

planificació de la producció), la disponibilitat d’espai per a l’em-

magatzematge (tant de matèries primeres com de producte aca-

bat), el cost o risc de trencaments d’existències (tant des del punt

de vista dels inputs com des del punt de vista dels nostres consu-

midors), es determinarà el nivell de producció previst i la planifi-

cació d’aquest en el temps. Aquesta planificació permetrà deter-

minar els següents pressupostos:

– Pressupost de producte acabat. El nivell de vendes, el nivell d’e-

xistències de producte acabat i la política d’existències desitjada
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per a l’exercici determinarà el pressupost de producció. A sensu

contrari, el nivell de producció i el nivell de vendes previst, de-

terminarà el nivell d’existències de producte acabat.

– Pressupost de consum i compra de matèries primeres. Sobre la

base dels nivells de producció pressupostats i a la política d’e-

xistències de matèries primeres prevista per a l’exercici s’obtin-

drà el nivell de compra de matèries primeres necessari. En

aquest apartat, i quant al consum de matèries primeres, tindran

un rellevant interès les mesures o estàndards d’eficàcia previstos

per a la reducció de costos dels materials, bé mitjançant reducció

de volum (major eficiència en la utilització d’aquests recursos),

bé mitjançant reducció de preu (per negociació amb els proveï-

dors o per utilització de matèries primeres tècnicament igual-

ment aplicables i de menor cost unitari). Com a resultat d’aquest

pressupost de consums, i de la política prevista d’existències de

matèries primeres, se n’elaborarà el pressupost de compres, i

s’establiran els coeficients de seguretat que corresponguin per-

què no es produeixi una desocupació de producció com a conse-

qüència de la falta d’aquestes matèries primeres.

– Pressupost de mà d’obra directa. La planificació de la producció

ens determinarà el nombre d’hores de mà d’obra directa per rea-

litzar-la. En aquesta planificació existeixen una sèrie de condi-

cionaments i restriccions d’especial interès a considerar en els

passos a seguir per a la seva realització: 

� Calcular el nombre de recursos humans necessaris per realit-

zar aquesta producció. En aquest punt és bàsic establir quins

paràmetres de productivitat es consideraran i l’objectiu de mi-

llora que aquest pressupost incorpora.

� Assignar les hores resultants de l’apartat anterior a treballa-

dors considerant restriccions laborals derivades del conveni

col·lectiu, habilitats o nivell de formació dels empleats, la seva

disponibilitat (vacances, permisos, etcètera). 

� En un pas posterior cal distingir entre la planificació de qua-

drants, el període dels quals acostuma a estar entre una setma-

na i mesos, i la planificació de posicions que són subparts de la

planificació de quadrants i que disposa de major detall, tot

arribant a cobrir intervals de durada fins i tot d’entre 15 i 30

minuts. Normalment es defineix l’staffing com el procés de

determinar el nombre apropiat de treballadors necessaris per
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realitzar l’operativa. Aquesta labor pot realitzar-se anticipada-

ment, i per a això s’utilitzen estàndards de producció i descrip-

ció de llocs de treball. Per altra banda, es defineix l’scheduling

com el procés que ha de permetre tenir el nombre necessari de

treballadors en el lloc de treball el dia x, tal com es va determi-

nar en l’staffing. Presenta el problema que durant un dia les

necessitats poden variar hora a hora, unitat a unitat, etcètera.

Es tracta, doncs, d’assignar un empleat en concret a una tasca

en concret. 

Per tant, i sota determinades circumstàncies, objectius pres-

supostaris a nivell anual són de difícil translació a l’activitat dià-

ria per restriccions tècniques del procés productiu o del conveni

col·lectiu.

– Pressupost d’altres costos de producció. Així com el procés de

producció generalment suposa la incorporació de matèries pri-

meres i mà d’obra directa, pot produir-se també la inclusió al

producte d’altres costos de producció, com combustibles, petit

material, materials auxiliars, embalatges, etcètera. Aquestes par-

tides seguiran, bàsicament, els mateixos criteris de pressuposta-

ció i compra que les matèries primeres.

• Pressupost de costos d’estructura. El pressupost de costos d’es-

tructura i de costos indirectes de l’empresa suposa una part impor-

tant també del procés pressupostari. Dintre d’aquest epígraf es

considerarien els costos indirectes de producció, els costos d’ad-

ministració, els costos de manteniment, tributs i altres conceptes

necessaris per al desenvolupament de l’activitat pressupostària

prevista. 

Des d’un punt de vista d’anàlisi de gestió, la pressupostació

d’aquests conceptes ha de centrar-se a amidar el grau de palanque-

jament operatiu que el pressupost considera. Dit en altres parau-

les, en quin grau l’increment d’activitat que l’empresa preveu no

es trasllada als costos d’estructura, per tenir aquests una conside-

ració de costos fixos o almenys de costos semifixos (costos que no

creixen proporcionalment al nivell de producció, encara que crei-

xen en superar certs nivells). 
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3.3. Pressupost d’inversions 

Com anteriorment esmentàvem, en el moment de realitzar la plani-

ficació estratègica es determinen els grans objectius plurianuals, objec-

tius que poden donar lloc a un increment de la capacitat productiva i/o a

un procés de reconversió/adaptació tecnològica. En aquests casos, el

pla estratègic determina una sèrie d’inversions a realitzar, en alguns ca-

sos amb caràcter plurianual per ser els períodes d’inversió superiors a

un any. Per tant, el pressupost d’inversions recollirà totes aquelles in-

versions a realitzar, bé de caràcter anual, bé la part anual de projectes

plurianuals. 

De cara a la seva classificació i anàlisi podem efectuar distintes

aproximacions:

• Per la seva temporalitat. Inversions de l’any versus inversions en

l’any que formen part de projectes plurianuals.

• Inversions de reposició o manteniment. Aquelles inversions que

no es realitzen per incrementar la capacitat de producció, sinó per

mantenir l’existent amb millors condicions de producció (reduc-

ció dels temps de desocupació de les instal·lacions productives,

reducció dels costos de manteniment, canvi en les especificacions

de les matèries primeres a utilitzar, etcètera).

• Inversions d’expansió. Aquelles que permeten un increment de la

capacitat de producció, bé per volum dels productes existents bé

per la incorporació de nous productes o línies de productes.

• Inversions derivades de normativa legal. En determinats moments

de la vida de l’empresa es produeixen canvis normatius que supo-

sen la necessitat d’abordar inversions per a l’adaptació. Són inver-

sions que poden o no suposar millores de productivitat, però el cri-

teri de decisió ve donat per factors externs a l’empresa. Entre ells,

i com a exemple, podríem esmentar canvis en la legislació me-

diambiental, en el tractament de dades de caràcter personal, en la

prevenció de riscos laborals, etcètera.

• Inversions derivades dels agents socials (stakeholders) de l’em-

presa. Sense necessitat de respondre a aspectes legals o de rendi-

bilitat econòmica, les empreses realitzen inversions que li vénen

induïdes pels diferents agents socials que es desenvolupen en

l’àmbit empresarial, com poden ser els empleats, els clients i pro-

veïdors, l’entorn urbanístic, etcètera. Entre aquestes inversions
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podríem citar instal·lacions per als empleats i veïnat, construcció

de barreres visuals/acústiques, etcètera. En determinades circums-

tàncies també podríem incloure en aquest grup les inversions rea-

litzades per l’empresa per millorar la seguretat (dels seus emple-

ats, clients, entorn, etcètera). Per considerar els gestors que en

alguns aspectes de seguretat han d’anar més enllà dels mínims que

per Llei es veuen obligats. 

3.4. Pressupost de tresoreria 

Una vegada s’han efectuat tots els pressupostos anteriors, han de

traduir-se a tresoreria els diversos ingressos, despeses, compres i inver-

sions inclosos en els pressupostos. 

Per a la seva realització han de seguir-se els següents passos:

• Determinar la situació de tresoreria inicial o de partida de l’exerci-

ci pressupostari, que òbviament ha de coincidir amb la tresoreria

prevista per al final de l’exercici anterior al pressupostari.

• Seleccionar quines partides d’ingressos i de despeses dels pressu-

postos seran líquides durant l’exercici en qüestió, tot identificant

conceptes amb translació a tresoreria i conceptes merament comp-

tables, com, per exemple, les amortitzacions.

• Per a aquelles partides que es traduiran en cobraments i paga-

ments, estimar com seria el termini mitjà de cobrament i el termini

mitjà de pagament, i valorar-ne la racionalitat en funció dels ter-

minis històricament obtinguts. Aquelles partides puntuals (cobra-

ments i pagaments no recurrents, cobraments i pagaments amb

data fixa, etcètera), s’inclouran en el pressupost de tresoreria sobre

la base de la data estimada de cobrament/pagament.

D’aquesta forma, i tal com s’observa a la figura 3, obtindrem el mo-

viment de tresoreria de l’exercici segregat per tres grans grups d’activi-

tats:

• Activitat ordinària, resultant de l’explotació de l’empresa (ingres-

sos menys despeses i compres d’explotació).

• Activitat d’inversió, com a conseqüència de les compres i vendes

d’immobilitzat.
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• Activitat de finançament, derivada de les necessitats/excedents

que es generin en l’exercici com a conseqüència de l’explotació i

les inversions de l’empresa. 

Finalment cal indicar que en determinades empreses o sectors l’es-

tacionalitat del negoci és molt important, per la qual cosa el pressu-

post de tresoreria hauria de realitzar-se en base mensual (fins i tot en al-

guns casos setmanal), i això suposa una necessitat major de detall en 

la planificació que en altres pressupostos de l’empresa anteriorment co-

mentats. 

3.5. Elaboració d’estats financers provisionals

Una vegada disposem del pressupost de tresoreria, estem en condi-

cions de pressupostar els resultats financers de l’empresa. Resultats que

seran la diferència neta entre els ingressos financers (derivats d’exce-

dents de tresoreria) i de les despeses financeres (derivades de l’endeuta-

ment bancari previst, bé interessos, bé la part corresponent a despeses 

de formalització dels instruments de finançament que siguin necessaris). 
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Figura 3. Detall del pressupost de tresoreria.



Aquest resultat financer, juntament amb els restants pressupostos

econòmics, ens ajudaran a determinar el compte de resultats previsional,

compte que bé podrà seguir un format de compte per naturalesa (de difícil

gestió pressupostària com anteriorment indicàvem), o un format per cen-

tre de responsabilitat/cost/benefici, de millor gestió durant l’exercici. 

Addicionalment a aquest compte de resultats, l’empresa haurà de plas-

mar en un balanç previsional el resultat dels diferents pressupostos, tot sin-

tetitzant els recursos econòmics empleats (inversions i aplicacions de fons)

i els recursos financers obtinguts (fonts de finançament i origen de fons). 

La figura 4 mostra de forma succinta l’esquema de construcció de

l’actiu del balanç previsional i la figura 5 la del passiu del balanç previ-

sional. 

3.6. Pressupost d’indicadors no econòmics

Durant el pressupost el major debat i discussió se centra en varia-

bles monetàries i en variables tècniques (estàndards de productivitat i

d’eficiència) per l’impacte que aquestes tenen en traslladar-se poste-

riorment a magnituds monetàries. 

No obstant això, cada vegada és més habitual que les empreses in-

cloguin en els seus pressupostos altres indicadors que no són ni moneta-

ris ni tècnics, almenys en el curt termini. Sense ànim d’incloure una llis-

ta exhaustiva dels indicadors, a continuació s’indiquen els principals

grups d’indicadors que es podrien incloure al pressupost anual:

• Indicadors enfocats als clients:

– Indicadors de resultats, com quota de mercat, vendes per em-

pleat, reclamacions per client, satisfacció de clients, nivell de fi-

delització de clients, etcètera.

– Indicadors de procés, com temps de lliurament a clients, temps

de resposta a les reclamacions de clients, percentatge de lliura-

ment de comandes urgents, etcètera.

• Indicadors enfocats cap a aspectes financers, com benefici per

client o àrea de mercat, percentatge de clients no rendibles...

• Indicadors enfocats cap a la qualitat, com percentatge de devolu-

cions de clients, de productes internament rebutjats, cost de les ga-

ranties satisfetes, compliment de terminis de lliurament, suggeri-

ments per empleat, etcètera. 
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Figura 5. Esquema de construcció del passiu del balanç previsional.



• Indicadors enfocats cap a la durada dels cicles de la cadena de va-

lor, com ara temps de resposta a proveïdors, temps d’entrada de

les comandes de clients al procés de fabricació, visites efectuades

a clients, etcètera.

• Indicadors enfocats cap a la flexibilitat interna, com terminis de lliu-

rament oferts, percentatge de peces (en unitats físiques i/o monetà-

ries) del mateix proveïdor, canvis de disseny efectuats, etcètera.

• Indicadors de mesura de productivitat, com vendes o producció

per empleat o per unitat monetària o física d’actiu, composició

dels lots de fabricació, concentració de comandes i vendes per

clients, ofertes comercials presentades, etcètera.

• Indicadors enfocats a la innovació i aprenentatge, com ara rotació,

antiguitat mitjana, absentisme de la plantilla; projectes engegats,

vida mitjana per producte, hores d’investigació, etcètera.

4. Conclusions 

La planificació estratègica ocupa un paper fonamental dintre del

procés de direcció en la mesura que permet, o hauria de permetre, anti-

cipar els resultats de les decisions que es prendran com a conseqüència

de les estimacions realitzades per a diferents escenaris futurs, escenaris

que són elaborats sobre la base d’aspectes qualitatius de l’empresa

(missió, visió i valors), com quantitatius (rendibilitat, creixement, quo-

tes de mercat, etcètera). 

Aquesta planificació estratègica és traslladada a l’horitzó anual mit-

jançant els corresponents pressupostos, el procés de confecció dels quals

ha de conduir a reafirmar els objectius i plans prèviament fixats, compro-

vant al mateix temps l’adequada interrelació entre departaments i facilitant

el corresponent nexe d’unió, i motivació, entre els gestors de l’empresa. 

Per tant, el pressupost ha de ser interpretat com una eina de planifica-

ció de l’operativa, i ha de permetre el càlcul de les corresponents desvia-

cions, que haurien de ser utilitzades per a l’adequada presa de decisions

correctores, i no com una eina de fiscalització. Un procés pressupostari

correctament gestionat hauria d’incloure, almenys, un pressupost de

vendes, un pressupost operatiu, un pressupost d’inversions, un pressu-

post de tresoreria i la translació d’aquests a uns estats financers previsio-

nals (compte de resultats i balanç de situació). Així mateix hauria de fixar

uns objectius pressupostaris per a determinats indicadors no financers. 

Aspectes clau en el procés de pressupostació en l’empresa 81



Referències bibliogràfiques

AECA (1990). «El marco de la contabilidad de gestión». Documents

AECA de Comptabilitat de gestió, número 1. Madrid.

AECA (1992). «El proceso presupuestario en la empresa». Documents

AECA de Comptabilitat de gestió, número 4. Madrid.

AECA (2002). «Indicadores para la gestión empresarial». Documents

AECA de Comptabilitat de gestió, número 17. Madrid.

AMAT, O. i SOLDEVILA, P. (2000). Contabilidad y gestión de costes,

Gestión 2000, Barcelona.

BONED, J. LL; LEIVA, LL.; TEMPRÀ, J. i AMAT, O. (2005). Con-

fección de análisis de balances. Gestión 2000, Barcelona

CUERVO, A. (1994). Análisis y planificación financiera de la empre-

sa. Civitas, Madrid.

DÍEZ DE CASTRO, L. i LÓPEZ PASCUAL, J. (2001). Dirección fi-

nanciera: Planificación, gestión y control, Prentice Hall, Madrid.

MASSONS, J. (2003). Finanzas. Análisis y estrategia financiera.

Col·lecció ESADE, Barcelona.

82 Fernando Campa Planas


