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P là de comptes 

I.- Un plà de comptes per a una Colonia 
II.- Plà senzill 

III.- Plà extensig 

Un pH! de comptes pgr a una Colonia 

AD.4 

Un plà de comptes es un recull de les comptes que hom vol utilitzar 

per a dur la comptabilitat d~una empresa, institució ••• 
Es limita a estructurar d'una forma ordGnada els difergnts tipus 

d~oper"lcions que pot realitzar 1 'empresa o institució i a donar-li un compte per 

a cada tipus d'operacions. 
En la ritxa AD.3 ja hem vist que a les colonies ens interessava re

gistrar c&nc tipus bàsics d~operacions: ingressos i despeses (comptes de moviments 

de caixa}r'~'~if endeutament, aprovisionament i mil~orament de l'equip. En el pià 
conptable per a les colonies establirem, donç, cinc tipus de cpmptes d'acord amb 

aqt.:9sts tipus d'operacions. 

Exposem un plà senzill, molt primari, i un plà extensiu que no es 

res més que una anàlisi dels components de les comptes del plà senzill 

Plà senzill 

Compr9n les següents comptes: 

Ul-H~!!*..,_ U+ 1.- Ingressos 

u.;.~u~~~.u~ ,¡.¡.;. 2.- Despeses 
3.- Deutes 

4.- Provisions 

s.- Equipament 

Els comptes nO 1 i nO 2 es reuneixen en un únic compte de caixa. 

A la fitxa següent, la AO.S, hi ha una exposició detallatia da la 

forma da dur la COMptabilitat d'a corB amb aquest pià 

Plà ':!Xtensiu 

Es un plà en que hi ha moltes més comptes, perb totes ell:!s son 

ag:-•.!pades seguint la classificaci6 del plà senzill donç totes las comp't9s corres

ponents a cada grup son una amilisi de detall de les cinc grans comptes del plà 

senzill, qu9 es el plà mgstre de la comptabilitat d'úna colonia 

El plà ext!msiu comprèn: 

f-00 

I?H\ 
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1.-

U+ 2.-

Compti:! s 

1.1.-

1. 2.-
1. 3.-
1.4.-
1.5.-
1. 6.-

d'Ingressos 

Ingressos procedents del patronat o c~ntre 3rganitzador de les 
colonies 
Ingressos procedents de las caotes dels assitents a la col~nia 
Donacions de particulars 
Beneficis d'una festa organitzada en profit da la colonia 
Banefifis d'una tómbola id. id. 
8eMficis d'tina rifa id. id. 

' ' Comptes 
2.1.-

de despeses 

Despeses per a consumir 
2.1.1.- o~speses en alimentació 

2.1.1.1.- Pà 
2.1.1.2.- llet 
2.1.1.3.- Patatss 

etc. etc. 
2.1.2.- Despeses en material de treballs manuals i jocs 
2.1.3.- Despeses en combustibles b~ 

' {4-I.J...o' - ' 
2.1.3.1.- Calefacció 
2.1.3.2.- Cuina f''Y" 

2. 2.- Despeses d'equipament ~--

2.2.1.- material educatiu 
2. 2. 2.- material de jocs 

2. 2. 3.- Biblioteca 1 revistes 
2.2.4.- Discs 

2.3.- Despeses per serveis prestats a la colonia 
2.3.1.- Despeses del personal 

2.3.1.1.- Sous, primes, indemnitzacions 
2.3.1.2.- Assegurances 

2. 3. 2.- Despeses médiques i farmacéutiques 
2.3~3.- Despeses en ~~ee~e¡ transports 

2.3.3.1.- Transports de material 
2.3.3.2.- Transports da persones 
2.3.3.3.- Transports de provisions 

2.3.4.- Oesreses de l'automóbil 
2.3.4.1.- manteniment i reparacions 
2.3.4.2.- Consum benzina i pneumàtics 

2.3.5.- Despeses de viatja 
2.3.6.- Despeses d~assegurança 

2.4.- Despeses gengrals 
2.4.1. Despeses generals de la casa 

2.4.1.1.- Instalacións 
2.4.1.2.- manteniment i reparacions 
2.4.1.3.- Neteja 

2.4.2.- Despeses de lloguer 
2.4.3.- Despeses en amortitzacions 
2.4.4.- Despeses a abonar al patronat o centre organitzador 



3.- Comptes de deutes 

3.1.- Deutes a proveïdors d ~aliments 
3.1.1.- Col ma do Tal 
3.1.2.- Carnicer Ou al 
3.1.3.- Fruiter xx 
3.1.4.- mercat 
3.1..5.- Lleter vv 

etc. etc. 
3. 2.- Deutes a proveidors de materials 
3. 3.- Deutes al personal 
3. 4.- Deutes per serveis mèdics 
3.5.- Deutes per serveis de farmacia 
3. 6.- Deutes per serveis de transports 
3. 7.- Deutes del viatja 
:s. a.- Deutes de ••• 

4~- Comptes de provisions 
4.1.- Provisions d~aliments 

4.1.1.- Pa 
4.1. 2.- llet 
4.1.3.- Patates 

etc. etc. 
4*~~~~e,,t .. +aè+~à~•~•a.•+~~ 

(a desglosar sembla~ent) 

4.2.- Provisions de materials de treballs manuals 1 taller 
4.2.1.- Plastilina 
4. 2. 2.- Argella 
4.2.3.- Cartolina 

etc. etc. 

s.- Comptes diaq,ipament 
5.1.- material de jocs 
s.z.- material educatiu 
5.3.- Biblioteca 
s. 4.- Discs 

atc. atc. 

Joaquim mc.franck 


