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RESUM 

 

En aquesta publicació et donem les claus sobre els contractes financers d’arrendament 

(anomenats més habitualment “Amb opció a compra”). Revisarem quins són els requisits que 

han de complir per ser considerats como a tal, així com les diferents casuístiques que podem 

trobar-nos i de quina manera s’han de tractar comptablement. 

 

ANTECEDENTS 

Els contractes financers d’arrendament amb opció a compra són contractes mitjançant els 

quals un arrendador atorga el dret a usar un bé immobilitzat a un arrendatari, per la qual 

cosa, l’arrendatari haurà de pagar una sèrie de quotes durant un termini determinat. Quan aquest 

contracte finalitza, l’arrendatari té l’opció de comprar el bé arrendat. Aquest tipus de lloguers es 

materialitzen mitjançant un contracte de lloguer que incorpora una opció a compra 

exercitable dins del termini de temps establert contractualment. 

 

CONTEXT NORMATIU 

 

El tractament comptable dels lloguers queda regulat en la Norma de Registre i Valoració (NRV) 

8a del Pla General de Comptabilitat (PGC) que estableix que un arrendament haurà de 

qualificar-se com a financer (amb opció a compra) quan “de les condicions econòmiques d’un 

acord d’arrendament es dedueixi que es transfereixen substancialment tots els riscos i 

beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte”.   

Així mateix, afegeix que en un contracte d’arrendament d’un actiu amb opció a compra es 

suposarà aquesta transferència de riscos i beneficis quan no existeixin dubtes raonables de 

que s'exercitarà aquesta opció, és a dir, la compra final del bé. 
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D’acord amb la normativa comptable vigent1, aquest requisit de raonabilitat per a exercir, per 

part de l’arrendatari, la opció de compra del bé s’entendrà complert si: 

 El valor raonable de l'actiu a la data de l'exercici de l'opció supera (de manera 

significativa) el preu acordat per la transferència de l'actiu, circumstància que 

correspon als administradors avaluar. 

 En aquest sentit, caldria suposar que es produeix l'anterior circumstància (la compra 

del bé) quan el preu acordat per la transferència de l'actiu fos equivalent al valor 

raonable del actiu en la data de la signatura de l'acord d'arrendament menys les 

mensualitats que l'arrendatari aboni fins a l'exercici de l'opció. 

 

 

 

 

 

Per tant, i al fil de l'anterior, si no existeixen dubtes raonables sobre l'exercici de l'opció de 

compra, el contracte haurà de comptabilitzar-se com un arrendament financer atès el 

contingut a la NRV 8a del PGC. 

En el cas que existeixin dubtes raonables sobre l'exercici de l'opció, l'arrendament serà 

qualificat com un arrendament operatiu, és a dir, de caràcter general sense opció a 

compra. En aquest cas, l'arrendador comptabilitzarà un ingrés per les rendes reportades i 

l'arrendatari una despesa d'arrendament per aquestes rendes. 

 

TRACTAMENT COMPTABLE 

 

 En seu de l'arrendador2, es comptabilitzarà un crèdit pel valor actual dels pagaments 

mínims a rebre per l'arrendament MÉS el valor residual de l'actiu, descomptats al 

tipus d'interès implícit del contracte3. Així mateix, es reconeixerà el resultat de 

l'operació en donar de baixa l'actiu subjecte a l'arrendament financer pel seu valor 

net comptable. 

 
1 Consulta 6 del BOICAC 99/2014 
2 Consulta 5 del BOICAC 78/2009 
3 El tipus d’interès implícit en el contracte és el que iguala el valor al comptat de l’actiu que entrega 
l’arrendador amb el valor descomptats dels cobraments (TIR). 
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 DEURE HAVER 

(252) crèdits a llarg termini X  

(521) crèdits a curt termini X  

(2) Bé subjecte a l’arrendament  X 

(6) o (7) pèrdues o guanys en 

alienacions de l’immobilitzat 

* Complimentar 

aquest quadre en 

cas de pèrdues 

* Complimentar 

aquest quadre en cas 

de guanys 

 

 

 En seu de l'arrendatari, s'haurà d'activar el valor de l'actiu i, simultàniament, s'aflorarà 

en el passiu del balanç el deute contret amb l'arrendador.  

 DEURE HAVER 

(174) Creditors arrendament financer a 

llarg termini 

 X 

(524) Creditors arrendament financer a 

curt termini 

 X 

(2) Bé subjecte de l’arrendament X  

 

 

En el cas que l'arrendament s'hagués qualificat com a financer, però, finalment, no s'exerciti 

l'opció a compra per l'arrendatari: 

 Des d'un punt de vista comptable, aquesta situació implicaria un ajust en el valor 

comptable d'actius i/o passius, conseqüència de l'obtenció d'informació addicional o del 

coneixement de nous fets que, segons el contingut de la NRV 22a del PGC, quedaria 

qualificada com un canvi en estimacions comptables. 

 

El canvi d'estimacions comptables s'aplica de manera prospectiva i el seu efecte 

s'imputa, segons la naturalesa de l'operació de què es tracti, com a ingrés o despesa 

en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici o, quan s’escaigui, directament al 

patrimoni net.  Concretament: 

o L’arrendatari haurà de comptabilitzar la baixa de l’immobilitzat material subjecte 

a l’arrendament amb opció a compra pel seu valor net comptable, així com 
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cancel·lar el passiu pendent amb l’arrendador, aflorant el corresponent resultat 

procedent de l’immobilitzat material.  

 

 

 

 

o L’arrendador haurà de comptabilitzar l’alta de l’actiu arrendat per el seu cost 

d’adquisició en el moment de finalització del termini per a l’exercici de l’opció de 

compra, equivalent al dret del crèdit pendent ostentat enfront de l'arrendatari. En 

aquest cas, no es reportarà cap resultat en el compte de pèrdues i guanys. 

 

 

  

 

 

Els professionals de l'Àrea de Consultoria especialistes en finances i comptabilitat 

empresarials estan en la seva disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut 

de la present circular. Contacta amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

ÀREA DE CONSULTORIA 

 
 

 

 

 

  

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d'informació general 

sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament professional de cap mena 

ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. © 2019 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". 

Tots els drets reservats 

 


