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Resum 

 

La present tesi doctoral té com a objectiu principal oferir noves eines per a l’anàlisi sectorial 

que puguin esdevenir primordials en la seva aplicació al sector agrícola. El cos principal del 

treball està format per tres articles. El primer proposa la utilització d’un conjunt de ràtios 

que permeten mesurar més adequadament la rendibilitat de les empreses. El segon 

proposa un nou càlcul de les ràtios de liquiditat i tresoreria d’un sector que permet avaluar 

de manera més precisa la capacitat de devolució dels deutes. El tercer presenta una nova 

mesura: la ràtio mínima sectorial, que avalua  els llindars de supervivència d’una empresa 

en un sector empresarial. Per calcular-la s’utilitzen els números borrosos triangulars. 

En els tres articles s’inclouen aplicacions empíriques. Amb les propostes realitzades tenim 

l'esperança d'obrir noves línies d’investigació futura amb l'objectiu de fer de l’anàlisi 

sectorial una eina comptable més precisa i útil per als investigadors i els professionals de 

la matèria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau: anàlisi sectorial, sector agrícola, estats financers, ràtio financera, sector 

econòmic, ràtio de rendibilitat, subvencions, lògica borrosa, número borrós triangular 
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Resumen 

 

La presente tesis doctoral tiene como objetivo principal ofrecer nuevas herramientas para 

el análisis sectorial que puedan acontecer primordiales en su aplicación al sector agrícola.  

El cuerpo principal del trabajo está formado por tres artículos. El primero propone la 

utilización de un conjunto de ratios que permiten medir más adecuadamente la 

rentabilidad de las empresas. El segundo propone un nuevo cálculo para las ratios de 

liquidez y tesorería de un sector que permite evaluar de manera más precisa la capacidad 

de devolución de deudas. El tercero presenta una nueva medida: la ratio mínima sectorial 

que evalúa el umbral de supervivencia de una empresa en un sector empresarial. Para 

calcularla se utilizan los números borrosos triangulares. En los tres artículos se incluyen 

aplicaciones empíricas. Con las propuestas realizadas, se espera conseguir abrir nuevas 

líneas de investigación futura con el objetivo de hacer del análisis sectorial una 

herramienta más precisa y útil para los investigadores y profesionales de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: análisis sectorial, sector agrícola, estados financieros, ratio financiera, 

sector económico, ratio de rentabilidad, subvenciones, lógica borrosa, número borroso 

triangular 
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Abstract 

 

The aim of this doctoral thesis is a proposal of new tools for sectorial analysis that could 

be essential in its application to agriculture sector. The main body of this work is formed 

by three articles. The first one proposes the use of a set of ratios that may allow to measure 

profitability more precisely. In the second one there is an alternative methodology for 

calculating acid-test and cash ratios that could provide more reliable information on the 

capacity of a sector to return its debt. The third one presents a new measurement: the 

minimum sectorial ratio, which values the threshold of survival of a company in a sector. 

Triangular fuzzy numbers are used to calculate it. The three articles include empirical 

applications. The proposals made in these articles could open new lines of research of 

sectorial analysis, doing it more precise and useful for researchers and professional of the 

matter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: sectorial analysis, agricultural sector, financial statement, financial ratio, 

economic sector, profitability ratio, grants, fuzzy logic, triangular fuzzy number 
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1. Introducció general 

 

L’anàlisi dels estats financers té com a objectiu estudiar la situació patrimonial, econòmica 

i financera de l’empresa, determinar les causes que l’han provocada i promoure, si cal, 

actuacions correctives. 

 

Per aconseguir-ho, el professor Calafell (1971) situa l’anàlisi dels estats financers dins la 

part deductiva del procés metodològic comptable integral (PMCI). Partint dels estats 

comptables verificats -i consolidats, si correspon-, s’extreu informació sobre l’estat i el 

desenvolupament de la unitat econòmica i se’n treuen conclusions que poden servir de 

base  a la presa de decisions. 

 

En la mateixa línia, el professor Fernández Pirla (1970) considera l’anàlisi dels estats 

financers com l’examen dels documents comptables “para juzgar el pasado, situación 

actual y futuro de la unidad económica”. 

 

Així l’anàlisi i la interpretació dels estats financers s’utilitza per estudiar quina és (o hauria 

de ser) la solvència, rendibilitat i/o liquiditat d’una empresa. S'obté la informació dels  

estats comptables de l'empresa i es valora quines dades són importants o quins aspectes 

externs cal afegir per tal que la informació esdevingui útil i profitosa. 

 

Segons Rubio (2007), cal aplicar un conjunt de tècniques i instruments analítics a aquestes 

dades per generar uns resultats que permetin prendre decisions als analistes o als gestors 

de les empreses. 

 

Una de les tècniques més utilitzades per estudiar la informació comptable des de finals del 

s. XIX és la tècnica de les ràtios (Horrigan, 1968). Una “ràtio” és una proporció que expressa 

la relació entre dos valors numèrics i que té com a objectiu l’obtenció de més informació 

que la que ofereixen aquests per separat. És habitual aconseguir, a partir d’una o diverses 

ràtios, el diagnòstic per una àrea concreta de l’empresa (Van Horne i Wachowicz, 2010). 

En una primera aproximació, Westwick (1987) i Ibarra Mares (2006) addueixen que caldria 

comparar aquestes ràtios amb les anteriors de la mateixa empresa, amb els estàndards 
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establerts pel context competitiu i amb les ràtios de les millors i pitjors empreses del 

mateix sector. En el moment d’afegir aspectes qualitatius a l’estudi, la utilització de les 

dades sectorials, és a dir, de xifres d’aquelles empreses amb qui es comparteix mercat, 

dimensions o localització, és clau per complementar l’anàlisi dels estats comptables 

(Oliveras i Moya, 2005). 

 

L’anàlisi sectorial s’ha fet històricament a través del càlcul de les ràtios financeres i 

econòmiques que s’obtenen a partir de l’agregació dels comptes anuals de les empreses 

que l'integren (Amat, 2009; Arimany et. al, 2016). 

 

Aquest tema ha provocat el sorgiment de noves línies d’investigació tangencial originades 

per les limitacions que suposa l’agregació de partides i també pels avenços en les eines 

estadístiques utilitzades. Alguns autors alerten sobre la insuficient qualitat de la informació 

comptable que presenten algunes empreses i qüestionen si caldria complementar l’anàlisi 

amb indicadors financers i no financers. 

 

L’objectiu de la tesi és aportar noves eines a l’anàlisi sectorial agrícola català, sector que 

des de fa molt temps és objecte d’estudi dins de la línia d'investigació del grup de recerca 

dels dos codirectors de la tesi. Segons dades de l’any 2017 (IDESCAT, 2018), el sector agrari 

i pesquer representava a Catalunya l'1% del VAB (valor afegit brut), a Espanya un 2,9% i a 

la zona euro l'1,6%. Tot i això, si hi afegim la indústria alimentària, estarem parlant del 

primer sector manufacturer (19,77%) de la indústria catalana. A més, és el segon clúster 

agroalimentari d’Europa i el tercer exportador de Catalunya (Reguant, 2018). També 

podem destacar que és un sector on s’està fent una recerca contínua, en part gràcies a 

l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), creat l’any 1985 i dedicat a la 

R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació), que aglutina el sector privat i  universitats 

i centres de recerca. Dins d'aquest sector hi ha subsectors que tenen interessants 

perspectives d’expansió -com el vinícola- i d’altres que tenen greus dificultats a causa d'un 

marc global alliberat i d'una competència creixent dins la Unió Europea -com el boví 

especialitzat en la producció de llet- (Reguant, 2016). 
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L'objectiu de la tesi s’ha assolit amb la presentació dels tres articles que formen el cos del 

treball doctoral, els quals proposen tres d’avenços en l’anàlisi sectorial pel que fa a la 

qualitat de la informació comptable, l’agregació de partides i la línia d'indicadors financers 

específics per al sector agrícola. 

 

Per tal de situar el lector de la tesi en un context adequat per a la seva correcta comprensió, 

abans de la presentació dels tres articles es repassen algunes de les principals línies de 

recerca actuals i s’analitzen en profunditat els estudis que s'han fet del sector agrícola, la 

seva normativa i les bases de dades que proveeixen la informació. 

 

Les línies d’investigació actuals en anàlisi sectorial que ens han permès trobar possibles 

punts de millora a nivell particular han estat: 

 

▪ Agregació de partides. 

 

Per recollir les dades economicofinanceres de les empreses a nivell individual cal utilitzar 

l’estadística descriptiva que permet obtenir, visualitzar, descriure i resumir les dades i  

representar-les de manera numèrica i gràfica. 

 

Si el que es pretén és aconseguir unes dades referents a un grup o sector, el càlcul 

d’aquests valors es podria fer a partir del promig de saldos (Moya i Oltra, 1993), o bé a 

partir de la mitjana dels saldos del conjunt de les empreses estudiades (Montegut, 2006). 

 

Amb aquests sistemes s’intenten reduir moltes xifres a una sola, cosa que resulta molt útil 

però que pot ser que no mostri la realitat adequadament. Per tant, seria recomanable 

avançar en el seu càlcul, com passa amb la introducció del concepte de la “ràtio retorn 

líquid” (Linares, et al. 2013) que modifica la capacitat d’absorció del deute d’un sector i 

proporciona una millor informació sectorial. 

 

 

 

▪ Eines estadístiques. 
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Altres estudis fan servir la inferència estadística per tal de generar prediccions i models que 

tinguin en compte la incertesa en les observacions. D’aquesta manera es podrien oferir 

avaluacions integrals de les empreses atenent diverses àrees al mateix temps. 

 

En aquest sentit s'han impulsat diferents mètodes i tècniques, com poden ser: 

• Anàlisi de la regressió i la correlació lineal simple. Amb la tècnica estadística de la 

correlació s’estudia si existeix un vincle entre dues o més variables aleatòries. A 

partir de moltes observacions es calcula un coeficient de correlació que pren valors 

entre 1 i -1. Mentre que 0 significa una no correlació, 1 ens mostra una correlació 

directa i -1 una correlació indirecta. Gràficament es pot representar amb el 

diagrama de dispersió (Lind et al., 2008). En la regressió lineal hi intervenen una 

variable dependent i una variable independent. Si s’obté la relació entre ambdues, 

aquesta s’aproxima a una línia recta (Anderson et al., 2008). 

 

• Anàlisi multivariable. És un mètode estadístic utilitzat per determinar la contribució 

de diversos factors a un resultat; per tant, tindrà algunes variables dependents i una 

variable independent (Anderson et al., 2008). Amb aquest model es podria 

aconseguir la reducció de ràtios per crear un indicador únic que avalués les  entitats 

de manera integral (Vázquez et al., 2011). 

 

Dins de l’anàlisi multivariable es poden fer servir diverses tècniques, com ara l’anàlisi 

factorial o l’anàlisi discriminant. Es pot trobar l'aplicació de l’anàlisi discriminant en el 

famós treball de Altman (1968) sobre la predicció del fracàs empresarial; o a d’altres, com 

l’avaluació de la millora dels indicadors financers de les empreses del sector alimentari 

(Fontalbo et al., 2012) o del sector del carbó (Fontalbo et al.,2012). 

 

Els mètodes o tècniques anteriors es poden aplicar amb la totalitat de la població o a partir 

de mostres, és a dir, utilitzant sistemes estadístics. Aquí també hi ha disparitat en els criteris 

de selecció de les mostres d’empreses. 
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Si bé el mètodes estadístics clàssics aposten per un disseny de mostreig aleatori, altres 

defensen un mostreig no aleatori, és a dir, una mostra “basada en l’estat” que és utilitzada 

quan s’estudien fets que passen a “poques” empreses del sector i que amb una mostra 

aleatòria podrien passar inadvertits. Amb aquest mètode, però, no es respecten les 

proporcions poblacionals de la mostra el que podria portar a una sobreestimació de la 

capacitat predictiva del model (Palepu, 1986). 

 

També es defensen mètodes de recollida de dades mixtes que inclouen components 

aleatoris i d'altres que no ho són. Podem trobar exemples d’aquests sistemes en la 

predicció del fracàs empresarial: hi ha autors que apliquen el mostreig aleatori (Balcaen i 

Ooghe, 2006), d'altres el no aleatori, (Zmijewski, 1984) i d'altres el mixt (Mures et al., 

2012). 

 

▪ Qualitat de la informació comptable. 

 

L’anàlisi sectorial per agregació parteix dels comptes anuals individuals confeccionats per 

les empreses d’acord amb la normativa vigent. 

 

Així, la comptabilitat és l’eina de què disposem per representar la realitat econòmica d’una  

empresa. 

 

Durant molt de temps no hi va haver uns criteris comuns per fer aquest procés d’una forma 

homogènia, per tal que, amb independència del subjecte que el portés a terme, s’obtingués 

un mateix resultat final. 

 

Un dels objectius de la normalització comptable ha estat precisament aquest: reduir 

subjectivitat en els estats comptables i permetre les comparacions en el temps i en l’espai 

de diverses empreses entre elles i amb les del seu entorn. 

 

En aquest camp, la primera normativa que hi va haver en el nostre país va ser la Llei 19/89, 

de 25 de juliol, de reforma parcial i adaptació de la legislació mercantil a les directrius de la 

CEE en matèria de societats, que va implicar modificacions en el codi de comerç aplicables 

a tots els empresaris. 
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Aquest procés normalitzador va continuar amb l’aprovació de la Llei de societats anònimes 

l’any 1989 i va acabar amb el naixement del Pla General de Comptabilitat de l’any 1990 

(Reial Decret 1643/1990, de 20 de desembre). 

 

El Pla va ser un instrument de normalització molt important, complementat amb tots els 

plans comptables sectorials i amb les resolucions del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas (ICAC). 

 

L’any 2000 es van promoure canvis amb l’objectiu de fer més comparable i homogènia la 

informació economicofinancera de les empreses europees, amb independència del lloc on 

residien i del mercat de capital on cotitzaven. Així, la Comissió Europea va plantejar a les 

institucions comunitàries la conveniència d’exigir que els comptes anuals consolidats es 

formulessin aplicant les normes i interpretacions emeses per l’International Accounting 

Standards Board (IASB), les anomenades Normes Internacionals de Comptabilitat 

(NIC/NIIF). 

 

El Reglament (CE) número 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a 

l’adopció per part de la Unió Europea de les Normes Internacionals de Comptabilitat va 

donar un nou impuls a aquest procés i va iniciar una segona fase normalitzadora dins de la 

informació comptable. 

 

Aquest Reglament especificava que aquelles societats que elaboressin comptes anuals 

consolidats en els exercicis que començaven a partir de l’1 de gener del 2005 havien 

d’aplicar les NIC de forma obligatòria si, amb data de tancament del seu balanç, tenien  

accions cotitzant en un mercat regulat. 

 

La Llei 62/2003, de 30 de desembre, incorporava en el nostre dret mercantil i comptable 

les Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF) adoptades per la Unió Europea per 

als comptes consolidats. Alhora, la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma parcial i 

adaptació de la legislació mercantil va introduir en el codi de comerç i en la Llei de societats 

anònimes les modificacions imprescindibles per avançar en aquest procés de convergència 

internacional. Finalment, els dos textos legals aprovats l’any 2007, el Pla General de 
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Comptabilitat (RD 1514/2007) i el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes 

empreses i els criteris comptables específics per a microempreses (RD 1515/2007) 

aportaren sintonia amb les directrius comunitàries. 

 

D’acord amb el PGC, les empreses elaboren els seus comptes anuals cada dotze mesos1 i 

els aprova la junta general d’accionistes (o socis) en un termini màxim de sis mesos. A partir 

d’aquest moment, aquesta informació esdevé accessible per al públic en general de la 

següent manera: 

 

a.  Les empreses que cotitzen han de presentar els comptes anuals al Registre 

Mercantil i a la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors). En aquest cas les empreses 

han de disposar d’una pàgina web amb el contingut regulat per la Circular 1/2004, de 17 

de març, on sota el títol “Informació per a accionistes i inversors” cal incloure la totalitat 

de la informació exigida també per la Llei 23/2003, de 18 de juliol, l’Ordre ECO/3722/2003, 

de 26 de desembre; i també els estatuts socials, la memòria anual i la documentació de les 

juntes generals, entre d’altres. 

b.  Les empreses que no cotitzen cada any han de legalitzar els seus llibres oficials i 

dipositar els comptes anuals en els Registres Mercantils provincials. Aquestes dades 

s’ordenen i tracten i es traslladen al Registre Mercantil Central. 

 

Estan obligades a fer-ho les societats anònimes, les de responsabilitat limitada, les 

comanditàries per accions, les de garantia recíproca i, en general, qualsevol altra empresa 

quan la legislació ho determini. També ho han de fer les societats estrangeres que tinguin 

oberta una sucursal en el territori espanyol. A més, ho pot fer qualsevol empresari que, 

sense estar-ne obligat, vulgui. 

 

El Reglament del Registre Mercantil va ser aprovat el 19 de juliol de 1996 i, actualment, 

s’està procedint a la seva reforma, motivada sobretot pels canvis que hi ha hagut en la  

normativa amb rellevància mercantil registral. Per exemple, a la Llei 14/2013, de 27 de 

setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització s’estableix que els 

                                                 
1Excepte en casos de constitució de la societat, modificació de la seva data de tancament o dissolució 
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registres mercantils “s’han de portar en format electrònic mitjançant un sistema informàtic 

únic en la forma que es determini per reglament”. 

 

La informació dipositada en el Registre Mercantil és pública i es pot consultar. Es pot 

obtenir en format paper o de manera informatitzada i exportable a full de càlcul a través 

de bases de dades com ara el SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), que disposa 

de la informació de més de 2,5 milions d’empreses espanyoles i de 700.000 de portugueses. 

 

Actualment s’hi pot accedir de manera privada o a partir de la RedIRIS2 que interconnecta 

els recursos informàtics de les universitats i centres d’investigació de l'Estat espanyol. 

 

Si bé estem a l’era de la informàtica i de l’accés a la informació, han sorgit diferents estudis 

que posen en dubte que aquesta informació doni realment una imatge fidel del patrimoni, 

situació financera i resultats d’algunes empreses. Aquest fet podria ser greu, ja que errors 

en aquestes xifres comportarien distorsions en les ràtios i en els estudis posteriors. 

 

El concepte “comptabilitat creativa” ja va ser definit per Naser (1993), que la presentava 

com un procés de manipulació de la comptabilitat per aprofitar-se dels buits legals de la 

normativa comptable. 

 

Amat (2010) assegura que la comptabilitat creativa se sustenta en dos eixos que són: 

• Utilitzar alternatives diverses segons la normativa comptable. Això possibilita treballar 

amb criteris comptables més o menys conservadors en relació amb els interessos de 

l’empresa. En el text s’inclouen exemples com ara avançar o retardar una transacció o 

canviar de criteris comptables. 

• Aplicar supòsits més o menys optimistes sobre esdeveniments futurs. Això afecta, per 

exemple, a les quantificacions dels deterioraments i les provisions. 

 

                                                 
2 

 RedIRIS: xarxa espanyola per a la interconnexió dels recursos informàtics de les universitats i centres 
d’investigació. 
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La combinació dels dos eixos explica que algunes empreses arribin a maquillar els seus 

comptes anuals emparant-se en la normativa i que aconsegueixin incrementar o disminuir 

els seus actius, deutes o beneficis. 

 

Altres autors com, per exemple Ibarra Mares (2006), preveuen un desenllaç pervers 

associat a la comptabilitat creativa ja que serveix per “retrasar y suavizar la evidencia de 

malas marchas del negocio, pero no garantiza su eliminación y a largo plazo puede llevar a 

las empresas con altas cotizaciones en sus acciones a desplomes en sus precios”. 

 

Existeixen estudis amb exemples concrets de comptabilitat creativa o amb mesures per a 

combatre-la (Amat i Oliveras, 2004). 

 

Actualment, hi ha publicacions que confirmen l'existència d'empreses que, directament, 

“menteixen” en els seus comptes anuals (Amat, 2017), és a dir, que apliquen maquillatges 

comptables il·legals o, el que és el mateix, practiquen frau comptable. 

 

En la mateixa publicació s’aporten senyals d’alerta, ràtios i fórmules que poden fer sospitar 

que una empresa està presentant voluntàriament estats comptables erronis. 

 

Una solució per esquivar aquesta problemàtica podria ser analitzar els estats comptables 

només d’aquelles empreses que han estat auditades, però això podria perjudicar un estudi 

a nivell sectorial ja que no totes les empreses estan obligades a auditar els seus comptes 

anuals. Segons l’article 257 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, text refós de la 

Llei de societats de capital, estan obligades a auditar-se aquelles empreses que, amb data 

de tancament de l'exercici, compleixin durant dos exercicis consecutius, dos dels tres 

requisits següents: 

• El total dels seus actius superin els 2.850.000 euros. 

• L’import net de la xifra de negocis superi els 5.700.000 euros. 

• Durant l'exercici hagin tingut una mitjana superior a 50 treballadors. 
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A part, també cal que ho facin3 en qualsevol cas: 

o Empreses que rebin subvencions o ajudes (de les administracions públiques o de la Unió 

Europea) que sumin un import acumulat de 600.000 euros. 

o Empreses que facin contractes amb l’Administració pública que superin els 600.000 

euros i aquests suposin més del 50 % de la seva xifra de negocis. 

o Determinades fundacions, les cooperatives de crèdit, empreses que facin intermediació 

financera, empreses que emetin valors admesos a negociació en mercats regulats o 

sistemes multilaterals de negociació, empreses que emetin obligacions en oferta 

pública i empreses subjectes a la normativa de les assegurances privades. 

o Qualsevol altra empresa que ho estableixi en els seus estatuts, o per petició del Registre 

Mercantil o per manament judicial. 

 

Tot i això, l’any 2017, segons dades del Directorio Central de Empresas (DIRCE, 2018), el 

número d’empreses actives era de 3,34 milions, mentre que els treballs realitzats pels 

auditors a Espanya varen ser 60.566, segons l’informe de la situació de l’auditoria a Espanya 

de l’ICAC (ICAC, 2018); és a dir, un 1,81%. 

 

 

▪ Indicador financers. 

 

Quan s’analitza una ràtio empresarial se sol comparar amb el valor òptim que hauria de 

tenir segons el que han definit diferents autors (Amat, 2009; Álvarez, 1983). 

 

Alguns autors comparen les ràtios de l’empresa amb les ràtios ideals (Amat i Fiestas, 2000) 

que serien, segons Amat (2018), “el promedio del valor de una determinada ratio para un 

conjunto de empresas caracterizadas por sus buenos resultados económico financieros 

pertenecientes normalmente a un determinado sector de la economía”. 

 

                                                 
3 

 Segons Reial decret 1517/2011 de Reglament d’auditoria 
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D’aquesta manera, un estudi sectorial es podria fer només tenint en compte aquelles 

empreses que es poden considerar les punteres o tractores del sector. Aquest grup selecte 

ens podria donar una guia de l’actuació a seguir. 

 

En aquesta línia trobem estudis que afirmen que aquest grup reduït haurien de ser les 

empreses d’alt creixement, és a dir, aquelles que han mantingut durant tres anys 

consecutius un creixement mitjà anual superior al 20 %. Aquest creixement es pot mesurar 

en treballadors (partint com a mínim de 10 el primer any analitzat) o per volum de negoci 

(Eurostat-OCDE, 2008). Una altra possibilitat de subgrup podria ser el grup format per les 

empreses gasela (Amat et al., 2010), que serien les d’alt rendiment amb menys de cinc anys 

de vida. 

 

Altres autors critiquen la inconveniència d’establir un únic valor per una ràtio partint de la 

base que la comptabilitat es nodreix de dades no sempre exactes i precises sinó sotmeses 

a la subjectivitat. Segons Reig, Sansalvador i Trigueros (Reig et al., 2000), cal “deixar de 

banda la lògica binària aristotèlica i incorporar la lògica borrosa en entorns d’incertesa i 

subjectivitat.” 

 

El concepte “números borrosos” (Zadeh, 1975) s’ha estès a moltes altres disciplines 

científiques i permet tractar la subjectivitat i/o incertesa en diferents camps, com ara 

l'empresarial. 

 

Així s’han fet servir els números triangulars borrosos (Kaufmann et al., 1986) per avançar 

en els models de predicció de qüestions de màrqueting i logística o en l’anàlisi financera 

(Gil Lafuente, 2001). 

 

També es podria plantejar el fet de passar de diverses ràtios que expliquin la situació de 

l’empresa o d'un sector a una ràtio que servís d’indicador únic i aportés una visió integral. 

Aquesta tècnica ja la va aplicar Altman (1968) amb la fórmula de la unitat tipificada (Z-

score) per mesurar la probabilitat que una empresa tingui problemes d’insolvència. També 

es va utilitzar l’índex Z (Vladu et al., 2017) per fer un model que detectés empreses amb 

alta probabilitat d’haver maquillat els comptes. 
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Finalment, Vázquez, Guerra i Téllez (Vázquez et al., 2011) plantegen una ràtio que permeti 

classificar les empreses i en possibiliti l’avaluació integral. Es podria calcular 

complementant la tècnica tradicional amb models multivariables. 

 

Indicadors no financers. 

 

Quan s’analitzen les empreses o els sectors empresarials es tenen en compte les dades 

financeres internes o externes de les empreses. Segons Horngren, Foster i Datar (Horngren 

et al., 2007), caldria també incloure dades no financeres internes -com ara el nivell de 

vendes per empleat, el temps d’atenció als clients, l'ambient i la motivació laboral- o 

externes -com ara el nivell de satisfacció dels clients o la disminució de les vendes per 

distribuïdor, entre d’altres. 

 

Aquests tipus d’indicador poden facilitar una millor presa de decisions sempre i quan no 

siguin molt complicats i es compti amb la implicació del personal de l’empresa, ja que sinó 

podrien ocasionar l’efecte contrari  (Morillo, 2004). 

 

Dins d'aquestes dades no financeres s'hi podrien incloure també altres conceptes, com ara 

la gestió de la qualitat o la responsabilitat corporativa de l’empresa. Així s’ha passat de les 

declaracions de Friedman (1970), que afirmava que l’única responsabilitat d'una empresa 

és la consecució de beneficis, a la idea que les companyies tinguin responsabilitat social 

empresarial (RSE). Aquest concepte, definit entre d'altres per Caroll (1979), es basa en la 

idea que l’empresa ha de portar a terme operacions que siguin beneficioses a nivell 

econòmic, social i ambiental. 

 

I pel que fa al seu cost, hi ha autors que consideren que “la responsabilidad social debe 

considerarse una inversión y no un gasto” (CCE, 2001), “al igual que la gestión de calidad”. 

 

Un altre aspecte que s’està estudiant és si el fet d’apostar per la RSE pot beneficiar o no el 

rendiment financer de l’empresa. En aquest sentit, hi ha estudis que hi troben una relació 

positiva (Miras et al., 2014). D’altres, en canvi, difereixen d'aquests resultats: Madorran i 
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García (2016) han intentat relacionar els resultats financers d’empreses espanyoles que van 

cotitzar a l'IBEX en el període que va del 2003 al 2010 amb la responsabilitat social 

corporativa i no han pogut establir-ne una relació òbvia. 

 

Els estudis del sector agrícola, la normativa i les fonts d’obtenció de dades que ens han 

permès treballar de forma metodològicament coherent amb tècniques del mètode científic 

han estat: 

 

▪ Estudis sobre el sector agrícola. 

 

Els estudis econòmics sobre el sector agrari han estat sempre nombrosos i es divideixen 

generalment en dues tipologies: els dedicats a analitzar el fracàs empresarial del sector i 

els que tracten de la utilització de la comptabilitat. 

 

Si bé els problemes financers de les explotacions agrícoles van aparèixer amb anterioritat, 

a partir dels anys setanta es publiquen als Estats Units treballs que utilitzen models 

discriminats per tal d’estudiar l’ús que les famílies agricultores van fer dels préstecs (Krause 

i Williams, 1971). 

 

En els anys vuitanta trobem estudis sobre com afecta la crisi al sector (Murdock i Leistritz, 

1988) i sobre les explotacions agràries inviables. 

 

Als anys noranta alguns estudis utilitzen models de regressió lògit per classificar les 

explotacions agrícoles en funció de la seva situació financera (Wadswoth i Bravo-Ureta, 

1992) mentre que d'altres autors estudien la insolvència dels agricultors i la relacionen amb 

el preu del sòl i la Política Agrària Comuna (PAC) (Davies, 1996). També s’han fet estudis de 

camp d’empreses fallides o camps abandonats a Estats Units (Stam i Dixon, 2004) o a 

Estònia (Lukason, 2014). 

 

Així mateix, destaca la recerca sobre factors que afecten positivament el valor de les 

explotacions agràries, com ara la població o la possibilitat d'obtenir crèdit, i la recerca sobre 

els que l'afecten negativament, com ara l’endeutament (Devadoss i Manchu, 2007). 
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Una altra línia d’estudi en el sector agrícola ha estat la utilitat o no de fer servir la 

comptabilitat per analitzar el sector. Mentre que Poppe (1991) assenyalava que, malgrat 

que s'assumeix que la informació comptable és beneficiosa per les explotacions agrícoles, 

el seu ús és molt escàs, Argilés (2001) argumentava que calia més desenvolupament 

normatiu comptable per beneficiar la gestió de les explotacions agrícoles. A més,  s’han fet 

estudis de camp en aquest sentit (Argilés i Slof, 2003). 

 

Aquesta idea s’ha continuat avaluant, fins i tot després de la implementació de la NIC41 

(Vazakidis et al., 2010), tot i que en alguns països la seva utilització encara està en estadis 

inicials (Dutta i Das, 2017). 

 

▪ Normativa del sector. 

 

Pel que fa a normativa específica del sector, trobem el pla comptable agrícola francès del 

1970 (IGER, 1970) -encara que el primer en ser obligatori seria el de l’any 1987 (IGER, 1987). 

Va ser un model que va permetre subministrar informació economicofinancera 

homologable en quantitat i qualitat a d'altres sectors d’activitat i que, alhora, va intentar 

donar solucions a temes específics del sector com poden ser els béns vius, l’autoconsum i 

les indemnitzacions i subvencions. També podríem trobar alguna altra experiència a nivell 

internacional a Austràlia o Nova Zelanda amb el Management Accounting for the New 

Zealand Farmer (1977). 

 

En l'àmbit espanyol, l’aprovació del Pla General de Comptabilitat l’any 1990 (RD 

1643/1990) va suposar la normalització comptable general del país. Específicament pel 

sector, cal destacar que l’any 2001 es va aprovar un pla sectorial aplicable a les empreses 

del sector vitivinícola (Ordre 11 de maig del 2001). 

 

Des de la perspectiva internacional, no va ser fins l’any 2000 que l’International Accounting 

Standars Committee (IASC) aprovava la versió definitiva de la Norma Internacional de 

Comptabilitat n. 41 Agricultura (NIC41), que té aplicacions bàsiques a temes com ara: 
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o Actius biològics (considerats com a valor raonable menys costos estimats en el punt 

de venda, sempre que es puguin determinar amb suficient fiabilitat). 

o Productes agrícoles durant la collita. 

o Subvencions oficials que reben els actius biològics, excepte que sigui aplicable la 

NIC 20 (Norma Internacional de Comptabilitat n. 20:omptabilització de les 

Subvencions oficials i informació a revelar sobre ajudes públiques) 

 

Aquesta normativa va entrar en vigor el 2003 i era d’obligat compliment a partir del 2005 

per a les empreses espanyoles cotitzades i que presenten estats financers consolidats. 

 

Referit al seu seguiment, segons Arimany, Farreras i Rabaseda (2013), moltes empreses 

agràries no apliquen el valor raonable ja que consideren que no es pot determinar amb 

fiabilitat i només el 31 % de les empreses del seu estudi segueixen el que es disposa amb 

referència a les subvencions. 

 

Recentment (Argilés et al., 2018), s’ha demostrat que utilitzar el valor raonable i no el cost 

històric dels actius biològics preveu millor els fluxos d’efectiu i millora així la qualitat de la 

informació comptable d’aquestes empreses.   

 

Des del 2008, la resta d’empreses del sector cal que apliquin la normativa comptable 

general depenent del tipus d’empresa (micro, PIME o gran empresa). 

 

▪ Dades del sector agrícola. 

 

Les dades del sector agrícola es poden localitzar en recopilacions estadístiques en diferents 

anuaris i informes. Trobem dades a l'IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) i l’INE 

(Instituto Nacional de Estadística), i informes d’anàlisi del comerç exterior (ICEX) o 

estadístiques del sector ecològic a Catalunya a la web del Consell Català de la Producció 

Agrària Ecològica. 

 

Si bé les empreses cal que presentin els seus comptes anuals en el Registre Mercantil o a la 

CNMV, en el sector agrícola molts operadors econòmics continuen treballant sota els 
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formats fiscals d’empresari individual, societat civil o associació, i no cal que presentin els 

seus comptes anuals si no volen; o són societats cooperatives que els presenten al Registre 

General de Cooperatives. 

 

Això fa que les dades comptables de les empreses del sector agrícola que provenen de la 

base de dades SABI siguin majoritàriament de les empreses del sector amb l'estructura de 

societat limitada (S.L.) o anònima (S.A.). 

 

Una altra manera d’aconseguir informació pot ser a partir de la RICA (Red de Información 

Contable Agraria), que va ser creada a partir del Reglament n. 79/65/CEE del Consell, de 15 

de juny de 1965. La seva funció principal consisteix a mesurar les rendes de les explotacions 

agràries d’Europa i proporcionar-ne anàlisis econòmiques. És un sistema europeu 

d’enquestes per mostreig que recopila dades anuals de 800.000 explotacions agràries (dels 

cinc milions que hi ha en total) i en què la participació de les explotacions és voluntària. Els 

seus objectius són analitzar els ingressos i les activitats econòmiques de les explotacions 

agrícoles i avaluar els impactes de la Política Agrària Comuna (PAC). Darrerament s’està 

estudiant si les dades que incorporen s’haurien d’ampliar amb d’altres, com ara innovació, 

anys dels actius o assegurances de les explotacions (Vrolijk et al., (2016). 

 

Les dades amb què treballa la RICA s’obtenen a les oficines comptables de cada país. A 

Espanya hi ha la Red Contable Agraria Nacional (RECAN)  però qui recull les dades són les 

oficines situades a les comunitats autònomes. Així, a Catalunya tenim la Xarxa Comptable 

Agrària de Catalunya (XCAC) que presenta aquestes dades a la seva pàgina web, amb accés 

lliure i en format pdf i Excel per tal de poder fer els estudis corresponents. En les últimes 

dades publicades (any 2016) s’estudien 597 explotacions catalanes que representen les 

25.968 comptabilitzades, segons la xarxa. 

 

Finalment, per tal d’enllestir la presentació general, passarem a presentar els tres articles 

que formen el cos de la tesi: 
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1) Elena Rondós Casas, Maria Àngels Farreras Noguer, Núria Arimany Serrat, 

“Incidencia de las subvenciones en la rentabilidad agrícola en Catalunya”, ITEA 

– Información Técnica Económica Agraria. Article en revisió. 

 

El primer article presenta una proposta de millora de la qualitat de la informació comptable 

sectorial seguint la línia de recerca titulada “Qualitat de la informació comptable”. 

 

Aquest article té el seu origen en el premi de recerca que va atorgar l’ACCID (Associació 

Catalana de Comptabilitat i Direcció), en la convocatòria de l’any 2013-2014, a la Dra. M.A. 

Farreras, E. Rondós i la Dra. P. Morera. D’aquest premi es va originar el treball titulat 

“Estudio del sector agrícola en Cataluña a través de la información contable”, publicat 

l'any 2017, a  la col·lecció Estudios de l’ACCID (Farreras et al., (2017).  

 

En aquest document s’analitza, per una banda, el sector agrícola català a través de les 

informacions obtingudes de les empreses a la base de dades SABI i, per tant, fa referència 

a aquelles companyies del sector que van presentar els comptes anuals en el Registre 

Mercantil. Aquesta cerca es concreta bàsicament en societats limitades i anònimes. 

 

Per altra banda, s’estudia el sector a través de les dades obtingudes a la xarxa agrària 

comptable i, per tant, es fa a partir de dades estadístiques i a través de mostres 

d’explotacions agrícoles de la zona. 

 

En l’estudi, en ambdós casos, es fa l'anàlisi sectorial a partir del balanç i el compte de 

resultats. Es calculen les ràtios financeres de liquiditat, de tresoreria o acid-test, 

d’endeutament, de qualitat del deute i de rendibilitat financera, entre altres. 

 

En les conclusions, es va considerar que les dues fonts d’informació presentaven un balanç 

similar, però que diferien en els criteris de valoració utilitzats. Pel que fa al compte de 

resultats, s’observaven múltiples divergències tant en la nomenclatura com en els càlculs. 
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A partir d’aquí sorgiria la idea de calcular ràtios del sector agrícola que utilitzessin dades 

del compte de pèrdues i guanys -com ara les referides a la rendibilitat-, que serien més 

adequades al mateix tenint en compte les seves característiques particulars. 

 

El resultat és l’article “Incidencia de las subvenciones en la rentabilidad agrícola en 

Catalunya” on, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de l’exercici 2015, 

s’analitza la rendibilitat proposant una fórmula de càlcul a partir dels conceptes estadístics 

propis del sector, com són les OTEs (orientacions tècnicoeconòmiques), el valor net de les 

explotacions, o la SAU (superfície agrària útil) total. 

 

Així mateix, un component molt important del sector són les subvencions de la Unió 

Europea, gestionades per la Política Agrícola Comuna (PAC). Per això, en el mateix article 

es mesura la incidència de les subvencions en la rendibilitat en funció de les OTEs. Aquest 

tema és de vital importància, sobretot tenint en compte que les subvencions estan 

aprovades, de moment, pel període 2014-2020. 

 

A partir de l’elaboració del primer article s’incorpora com a codirector de la tesi doctoral el 

Dr. Salvador Linares Mustarós, que va presentar, l'any 2015, la seva tesi doctoral  titulada 

“Incorporació de la lògica borrosa en l’estudi de la viabilitat dels nous projectes 

empresarials”. 

El Dr. Linares és matemàtic i, alhora, ha publicat articles sobre números borrosos, previsió 

de tresoreria, previsió de vendes i emprenedoria, entre d’altres. Amb la seva col·laboració 

vam avançar en els altres dos articles que formen part de la tesi. 

 

1) Elena Rondós Casas, Maria Àngels Farreras Noguer, Salvador Linares 

Mustarós, “Expansion of the current methodology for the study of the short-

term liquidity problems in a sector”, Intangible Capital, 2018, Vol. 14, núm. 1 

(2018), p. 25-34. 

 

El segon article presenta un càlcul diferent de les ràtios ja existents, proposta investigadora 

que estaria relacionada amb la línia de recerca de l’agregació de partides. 

 



NOVES EINES PER A L’ANÀLISI SECTORIAL Aplicació al sector agrícola català 
 

32 

 

Calcular una ràtio sectorial fent servir l’agregació de partides és un sistema àgil i fàcil 

d’aplicar i, per tant, un bon punt de sortida. El que es va voler aconseguir va ser modificar 

aquest càlcul per tal d’evitar aquells casos on, per motius varis, no s’aconsegueix reflectir 

raonablement la realitat. Així, partint de ràtios tradicionals i àmpliament utilitzades com 

poden ser la ràtio de tresoreria o acid-test i la ràtio de liquiditat o solvència, se'n va variar 

el càlcul a nivell sectorial seguint les indicacions de l’anomenada “ràtio de liquiditat 

sectorial de retorn líquid”. D’aquesta manera, es va assimilar a 1 el valor de les ràtios 

d’aquelles empreses que presenten un import superior i que podrien desvirtuar el valor 

sectorial. Fet coherent amb la premissa que cap empresa retornarà més d’allò que deu.   

 

Es complementa l’article amb una altra ràtio calculada amb la següent fórmula: 

(actiu corrent + immobilitzat financer a llarg termini) / passiu corrent 

El motiu és que en moments en què els tipus d’interès oficials són propers a 0, algunes 

inversions financeres a llarg termini poden ser fàcilment cancel·lables des d’un punt de 

vista financer i es podrien arribar a considerar part del l’actiu corrent. 

S’acompanya l’article d’un estudi empíric sobre la bondat d’aquest sistema de càlcul aplicat 

al subgrup A01-Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes, per a 

empreses ubicades a Catalunya, i amb dades que van des de l’exercici 2006 fins al 2015, 

segons la base de dades SABI. 

 

Aquest article, anomenat “Expansion of the current methodology for the study of the 

short-term liquidity problems in a sector”, es va presentar en format de comunicació al 

VII Congrés de l’ACCID, celebrat a l'IESE Business School, els dies 8 i 9 de juny de 2017. Més 

endavant se’ns va comunicar que era un dels articles seleccionats per formar part del Vol. 

14 de la revista Intangible Capital, núm. 1 (2018),  Special Issue: Congrés Català de 

Comptabilitat i Direcció. Publicat en anglès. 

 

Els càlculs numèrics no inclosos en l’article es poden descarregar de la pàgina web 

http://web2.udg.edu/grmfcee/RLs.xls, fet que pot ser molt útil per seguir en detall els 

càlculs o per usar-los com a plantilla de càlculs de nous anys o noves ràtios. 
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Amb els resultats obtinguts es pot constatar que aquest sistema de càlcul ofereix una 

informació molt més veraç a nivell sectorial i que es podria aplicar a d'altres ràtios amb un 

funcionament similar. 

 

1) Elena Rondós Casas, Maria Àngels Farreras Noguer, Salvador Linares 

Mustarós, “El número borroso triangular 'ratio acid-test mínima'”, Cuadernos del 

CIMBAGE, Vol. 18 (2016), p. 57-79 

 

El tercer article proposa un avenç relacionat amb la línia de recerca d’indicadors financers. 

 

Si bé les ràtios ideals podrien ser desitjables per les empreses, ens trobem que en algunes 

ocasions es converteixen en inassolibles per organitzacions que també són viables i que 

poden perdurar en el temps. 

 

Amb la idea anterior de partida, vàrem introduir el concepte de “ràtios mínimes” a partir 

de les quals les empreses podrien sobreviure i progressar en un sector. També ens vàrem 

plantejar com ens podien ajudar els números borrosos per aconseguir tal finalitat. És a dir, 

si el fet d'agregar partides i donar com a vàlid un import per a una ràtio sectorial ens 

semblava molt atrevit, donar com a vàlid un valor dins un marge d’imports semblava molt 

més assequible. 

 

Aquest avenç va ser possible perquè el Dr. Linares és un expert en lògica borrosa, temàtica 

que jo també vaig estudiar durant la realització dels cursos del doctorat “Les Matemàtiques 

Aplicades a la Comptabilitat i a l’Empresa”, del Departament d’Empresa de la Universitat 

de Girona, i pel que se’m va reconèixer la suficiència investigadora l’any 2010. 

 

A l’article es va fer un plantejament teòric del càlcul del número borrós triangular acid-test 

mínima així com una aplicació empírica dels resultats al subsector agrícola català Conreu 

de la vinya (CNAE 0121) per a empreses actives en el període de temps del 2008 al 2013 i 

segons dades extretes del SABI. 
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També es va dedicar una part de l’article a la representació gràfica de l’evolució de la ràtio 

de les empreses estudiades, fent servir el programa Adobe Flash CS6. 

 

Aquest article, titulat “El número borroso triangular ‘ratio acid-test mínima’”, va ser 

presentat en forma de comunicació en el XVIII Congrés de SIGEF (Societat Internacional de 

Gestió i Economia Fuzzy), els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2015, celebrat a la Facultat de Lletres 

de la Universitat de Girona i va portar per títol “Scientific methods for the treatment of 

uncertainty in social sciences”. 

 

El Congrés va comptar amb la participació de 75 professors provinents de 23 universitats i 

es varen programar 7 sessions de presentació de comunicacions distribuïdes en els 

següents nuclis temàtics: “Decision making”, “Expert systems”, “Forecasting models”, 

“Fuzzy sets”, “Modelling”,  “Optimization” i  “50 years of fuzzy logic”. 

 

Prèviament l’article s’havia presentat a la revista Cuadernos del CIMBAGE i va ser 

seleccionat i publicat l’any 2016. 
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2. Metodologia 

 

La investigació presentada en aquesta tesi doctoral s’ha iniciat fent una recerca bibliogràfica 

per recopilar informació sobre les perspectives i les tendències en l’anàlisi sectorial i en el 

sector agrícola. 

 

S’han utilitzat diferents fonts d’informació per l’obtenció de dades. Tanmateix s’han utilitzat 

diverses bases de dades de recopilacions de treballs que han permès obtenir un gran 

nombre de publicacions indexades i no indexades d’autors o organitzacions com ara la Unió 

Europea o l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura. 

 

Durant l’estudi bibliogràfic, no només s’han buscat textos referits a l’anàlisi empresarial en 

general sinó també a la incorporació de la lògica borrosa en la predicció del comportament 

empresarial, ja que és una manera d’eliminar la incertesa i la inconveniència d’establir un 

únic valor per una ràtio. 

 

He portat a terme aquesta cerca a la biblioteca de la UdG des d'on, com a investigadora, he 

realitzat recerques a les biblioteques CBUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 

Catalunya) i, mitjançant el préstec interbibliotecari, a centres de documentació externs a la 

UdG. També he aprofitat per buscar publicacions durant les meves estades setmanals a 

diferents universitats europees, on impartia docència amb el programa Erasmus+; o quan 

vaig participar en el programa ETAP (European Taxation and Accounting in Practice) en el 

qual la Facultat d’Econòmiques i Empresarials de la UdG col·labora des de l’any 2004. Així, 

he estat a les següents institucions: Hozeschool Universitat -Brusel·les – Bèlgica (2014), Trier 

University of Applied Sciences – Birkinfield - Alemanya (2015), BA School of Business and 

Finances - Riga – Letònia (2016), University of West Hungary – Sopron – Hongria (2017) i 

Coimbra Business School (ISCAC) Coimbra-Portugal (2018). 

 

Acabada la recerca bibliogràfica general de l’anàlisi empresarial i la lògica borrosa, he 

procedit a realitzar una segona recerca bibliogràfica centrada en la utilització de les ràtios 

financeres. Inicialment, les ràtios només eren usades pels creditors -per avaluar la capacitat de 

retornar els crèdits bancaris- i per les direccions -per analitzar la rendibilitat de l’empresa 
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(Horrigan, 1968). És a partir de la segona meitat del segle XIX quan s’estén la seva utilització 

coincidint amb el desenvolupament industrial americà. Tot i això, es podria destacar un període 

en què es va produir un extraordinari increment en el seu interès i va ser entre els anys 1920 i 

1929. Amb el temps, la seva implantació s’ha estès de la mateixa manera que ho han fet 

també els sistemes de recopilació i tractament de dades comptables. 

 

En els tres articles presentats es fa referència a les següents ràtios: rendibilitat, liquiditat i 

tresoreria. 

 

En el primer article s'incideix en l'anàlisi de la rendibilitat segons els càlculs tradicionals per 

després proposar canvis que proporcionin millors interpretacions sectorials. Aquesta ràtio 

mesura el retorn sobre la inversió i es calcula a partir del rendiment de l’empresa amb les 

vendes, l’actiu i el patrimoni net. Així, es pot calcular la rendibilitat econòmica que relaciona 

el BAII (benefici abans d'interessos i impostos) amb l'actiu de l'empresa. S’utilitza el BAII i 

no el resultat de l’exercici per no tenir en compte el finançament de l'actiu ni la fiscalitat 

aplicable. 

 

En el segon article, s'empren les ràtios de liquiditat i tresoreria i es presenta un avenç en el 

seu càlcul per fer l’agregació de partides i obtenir el valor sectorial. 

 

La ràtio de liquiditat, també coneguda com ràtio de solvència,  solvència corrent (Álvarez, 

1983) o circulant (Álvarez, 1983), mesura la capacitat que té l’empresa de retornar els 

deutes a curt termini.  El seu valor òptim (Amat, (2009) seria superior a 1 i, si és possible, 

al voltant d'1,5. Altres autors consideren com a valor prudent el 2 (Álvarez, 1983). Aquests 

valors tan dispars es deuen al fet que aquesta ràtio depèn en gran part del tipus d'empresa 

que estem analitzant. El valor òptim dependrà de la rotació dels comptes a cobrar i de les 

existències. 

 

La ràtio de tresoreria o ràtio acid-test mesura quina part de deutes a curt termini pot tornar 

l’empresa amb la part més líquida de l'actiu corrent (disponible + realitzable cert).  El seu 

valor òptim (Amat, 2009) seria al voltant d'1, tot i que d'altres autors (Álvarez, 1983) el 

xifren entre 0,8 i 1. 
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La ràtio acid-test que s’utilitza en el tercer article és la variant suggerida per Linares, 

Farreras, Ferrer i Rabaseda (2013) i redefineix la manera de calcular-la per tal d‘obtenir la 

ràtio sectorial. 

 

Aquesta ràtio acid-test  es calcula com: 

AC − E − Ancv − Pct − Ifc 

ra =       

                           PC 

 

En el denominador hi ha el passiu corrent (PC), mentre que el numerador està format pels 

elements següents: 

• AC. Actiu corrent. 

• E. Existències. 

• Acnv. Actius no corrents mantinguts per a la venda que es defineixen, segons el 

PGC, com a “actius no corrents amb caràcter individual, així com altres actius i 

passius no corrents o corrents inclosos en un grup alienable d’elements, la 

recuperació dels quals s’espera realitzar fonamentalment a través de la seva venda, 

en lloc de pel seu ús continuat, inclosos els que formin part d’una operació 

interrompuda que s’hagi classificat com a mantinguda per a la venda” (RD 

1514/2007 – Suplement del BOE núm. 78, p. 138). 

• Pct. Periodificacions a curt termini: part de les fiances, avançaments, dipòsits 

rebuts i garanties financeres amb venciment a curt termini. Aquí es tenen en 

compte les referides a l’actiu corrent, que són les despeses anticipades i els 

interessos pagats per avançat. 

• Ifc. Inversions financeres condicionades. 

 

D’aquesta manera s’aconsegueix que el que realment hi hagi en el numerador siguin les 

quantitats a cobrar en el més curt termini. Se l’anomena ALCL: actiu líquid (AL) més actiu 

quasi líquid (ACL). 

A part de la recerca bibliogràfica i de la seva relació amb la part teòrica d’utilització de les 

ràtios financeres, s’han realitzat uns estudis empírics que apliquen al sector agrícola els 
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avenços que es proposen en cada article. Cal tenir present que els models presentats 

podrien ser transferibles a d'altres sectors o subsectors. 

 

En l’article 1, “Incidencia de las subvenciones en la rentabilidad agrícola en Catalunya”, 

s’obtenen les dades del sector a partir de les bases de dades següents: 

 

• Farm Accountancy Data Network (FADN) 

• Web: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/latestnews_en.cfm 

• Dades del sector a nivell europeu. Disponibles des del 2004 fins al 2016. 

 

• Red Contable Agraria Nacional (RECAN) 

• Web: https://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-

agrarias/economia/red-contable-recan/default.aspx 

• Dades del sector a nivell espanyol. Disponibles des del 12 de juny de 1972 

(moment de la seva constitució) fins al 2016. 

 

• Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC)   

• Web: 

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/economia/xcac/ 

• Dades del sector a Catalunya. Disponibles des de l’any 1992 fins al 2016. 

 

El motiu de fer servir aquestes bases de dades és que tenen informació de totes les 

empreses i presenten la terminologia i els conceptes propis del sector agrícola. 

 

Les dades que contenen s'obtenen de les explotacions agràries a partir d’un mostreig de 

participació voluntària entre les empreses del sector. Les explotacions s’organitzen en 

grups d’orientacions tecnicoeconòmiques (OTEs). 

 

Aquestes OTEs estan definides i classificades en el Reglamento (CE) No 1242/2008 de la 

Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por la que se establece una tipología comunitaria de 

las explotaciones agrícolas. En l'article 2 es distingeix entre OTEs generals, OTEs principals 

i OTEs particulars, que es detallen en l’annex 1 de la normativa. 
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Pel que fa a l’Agricultura hi trobem tres OTEs generals relacionades: 

 

OTE general Denominació 

1 Explotacions especialitzades en grans cultius 

2 Explotacions hortícoles especialitzades 

3 Explotacions especialitzades en cultius permanents 

Figura 1.- Detall de les OTE generals 

 

En la base de dades RECAN trobem dades de les OTEs principals que, en el cas de 

l’Agricultura, serien set4: 

 

 

Figura 2 - Detall de les OTE principals 

 

En la base de dades XCAC trobem dades d’algunes OTEs particulars i, en el capítol de 

l’Agricultura, s’informa sobre 11 de les 29 que existeixen: 

 

  

                                                 
4 

  OTEs particulars amb dades de l’any 2015. Poden variar en altres exercicis. 

OTE principal Denominació 

15 Explotacions especialitzades en cerealicultura i en 

cultius de llavors oleaginoses i proteaginoses 

16 Explotacions amb grans cultius 

20 Explotacions hortícoles  

especialitzades 

35 Explotacions especialitzades en viticultura 

36 Explotacions fructícoles i de cítrics especialitzades 

37 Explotacions especialitzades en olives 

38 Explotacions amb diverses combinacions de cultius 

permanents 



NOVES EINES PER A L’ANÀLISI SECTORIAL Aplicació al sector agrícola català 
 

40 

 

 

Figura 3 – Detall de les OTE particulars 

 

En el RECAN també s’hi troben les dades classificades per intervals de dimensió 

econòmica (DE) en milers d’euros. Se'n diferencien cinc trams: entre 8 i 25, entre 25 i 

50, entre 50 i 100, entre 100 i 500, i més de 500. També hi ha la informació global a la 

columna denominada “TODAS”. Nosaltres hem fet servir aquesta última perquè hi ha 

OTEs agrícoles que no presenten detall de tots els intervals i no haguéssim pogut 

obtenir dades comparables. 

 

Les dades (tant de RECAN com d'XCAC) es poden descarregar en un document Excel o 

pdf per a l’any assenyalat. Vàrem descarregar les dades de l’any 2015 (provisionals) en 

el full de càlcul per obtenir les ràtios i poder fer gràfics explicatius. 

 

Una altra manera d’extreure les xifres sectorials és a partir de la base de dades SABI 

(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). En aquest cas la informació prové del 

Registre Mercantil Central, que conté dades d’empreses amb forma societària, 

principalment de societats anònimes i limitades. 

 

OTE  particular Denominació 

151 Cerealicultura (excepte arròs), oleaginoses i proteaginoses 

152 Arròs 

166 Combinacions de diversos grans cultius 

211 Hortalisses en hivernacle 

351: Vinícoles especialitzades que produeixin vins de qualitat 

361 Fructícoles especialitzades (excepte cítrics, fruites 

tropicals i fruits de closca) 

362 Cítrics especialitzades 

363 Producció de fruits de closca 

365 Fructícoles especialitzades en cítrics, fruites tropicals i 

fruits de closca: producció mixta 

370 Olives 

380 Diverses combinacions de cultius permanents 
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En els articles 2 i 3 vam creure més convenient fer servir aquesta base de dades, ja que 

ens calien dades comptables detallades i perquè volíem treballar amb totes les 

empreses i no amb una mostra. 

 

Pel que fa a l’article 2, “Expansion of the current methodology for the study of the 

short-term liquidity problems in a sector”, la recerca de les dades es va fer en data 

07/03/2017, la versió del software és la 70.00 i l’actualització de dades la n. 2111. És 

important conservar sempre la data de la recerca perquè la base de dades es va 

actualitzant periòdicament sense oferir un detall exhaustiu de quines són les xifres 

actualitzades. 

 

Així, ens podríem trobar que una consulta feta en dates posteriors donés resultats 

lleugerament diferents. El motiu podria ser que hi haguessin empreses que 

presentessin tard els seus comptes anuals. En l’article vam adjuntar els resultats, si es 

volen consultar tots els càlculs realitzats es poden trobar a la següent web: 

http://web2.udg.edu/grmfcee/RLs.xls 

 

Per treballar amb el SABI cal decidir els condicionants que necessitem. En el nostre cas 

vàrem establir les següents restriccions: 

 Localización – Región/País – España – Cataluña 

 Actividad – Clasificación actividades – CNAE 2009 (solo códigos primarios) – 01 – 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas.  

 Código de consolidación: U1 (empresas sólo con cuentas no consolidadas) 

 

Les empreses que complien les tres condicions eren 3.737. Per configurar les dades que 

ens interessen per l’article definim “Formato de lista” – “Nuevo formato” i triem les 

següents dades: 

 

1. Información contacto – Nombre 

2. Datos financieros – Formato detallado – España – PGC 2007 – Cuentas individuales 

formato abreviado – Balance/Estado de resultados: 
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• Nombre  

• Código primario CNAE  

• Activo Circulante  

• Inmovilizado financiero  

• Existencias 

• Acreedores a C. P. (corto plazo) 

• Moneda: euro. 

• Dades dels exercicis: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. 

 

A partir d’aquí, utilitzant el full de càlcul Excel procedim a fer els càlculs corresponents. 

 

En primer lloc, s'eliminen de cada exercici aquelles empreses que presenten dades amb les 

lletres “n.d.” (no detallado). Les empreses eliminades es conserven en les pàgines afegides, 

denominades “Eliminats 20XX”. Així, de les 3.737 empreses descarregades de cada exercici, 

una vegada eliminades les que no presenten dades vàlides, s’han pogut estudiar les 

empreses per any que es mostren en la Figura 1. 

ANY EMPRESES ESTUDIADES 

2006 2.004  

2007 1.663  

2008 2.059  

2009 2.157  

2010 2.108  

2011 2.290  

2012 2.331  

2013 2.324  

2014 2.353  

2015 2.176  

Figura 4. - Empreses estudiades en funció de l’any 

 

A partir d’aquí ja només cal fer els càlculs per cada exercici de manera global i per 

subsectors, segons el nou procediment que exposa l’article. 
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Pel que fa a l’article 3, “El número borroso triangular 'ratio acid-test mínima'”, la 

recerca es va fer en data 31/03/2015, amb la versió 60.00 i l’actualització de dades n. 

1880. 

 

En la consulta s’estableixen les següents restriccions: 

1. Estado – Empresas activas - Activa  

2. Localización – Región/País – España – Cataluña 

3. Actividad – Clasificación actividades – CNAE 2009 (solo códigos primarios) – 0121 – 

Cultivo de la vid  

Es va decidir que fossin empreses actives ubicades a Catalunya. Pel que fa a la  Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE), es fa servir l’última actualització disponible i 

aplicable des de l'1 de gener de 2009 segons el que disposa el Reial Decret 475/2007, de 

13 d’abril de 2007. 

 

L’estructura es basa en quatre nivells de lletres i xifres que representen la secció, la divisió, 

el grup i la classe. El sector de l'agricultura i la ramaderia engloba diferents codis que 

abasten diversos estadis en la cadena de valor. En el nostre estudi ens centrem en els 

subministradors de matèries primeres dins del sector. La tria que fem són empreses que 

tinguin el codi 0121 el que vol dir que són dins: 

• Secció  A - Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca - Divisió A01-Agricultura, 

ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes - Grup 01.2 Cultius 

perennes - Classe 01.21 Conreu de la vinya 

 

I l’última restricció sol·licitada és: 

4. Tipos de cuentas y disponibilidad – Disponibilidad de cuentas – Años con cuentas 

disponibles – Todos los años seleccionados - 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008. 

Entenem que aquest període és un interval temporal suficientment ampli com per 

analitzar amb fiabilitat l’evolució de la ràtio i permetre obtenir, així, conclusions 

rellevants. 
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Una vegada feta la consulta surten 47 empreses que responen a la nostra selecció i el 

següent pas és “Ver lista de resultados”. Per acotar més el llistat fem “Formato de lista” – 

“Nuevo formato” i triem les dades que necessitem: 

 

1. Información contacto – Nombre 

2. Datos financieros – Formato detallado – España – PGC 2007 – Cuentas individuales 

formato abreviado – Balance/Estado de resultados: 

• Activo corriente 

• Activos no corrientes mantenidos para la venta 

• Existencias 

• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

• Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

• Inversiones financieras a corto plazo 

• Periodificaciones a corto plazo 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

• Pasivo corriente 

Moneda: euro 

Dades dels exercicis: del 2008 al 2013 

Software: Excel 

 

El càlcul de la ràtio i del número borrós triangular es fa a partir del full de càlcul Excel. 
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3. Objectius del conjunt del treball 

 

Els articles que es presenten a continuació formen una tesi doctoral que té com objectiu 

oferir noves eines per a l’anàlisi sectorial que es puguin aplicar de manera empírica al sector 

agrícola. 

 

Per assolir aquesta finalitat, els objectius generals del conjunt del treball dins la línia de 

recerca “Comptabilitat i matemàtiques per a l’economia i l’empresa” són: 

1. Avançar en l’anàlisi sectorial basant-nos en la metodologia de ràtios per poder 

superar les limitacions de l’aplicació d’aquesta tècnica de manera tradicional. 

2. Veure la capacitat que té la informació comptable com a eina d’agregació per 

explicar la situació econòmica i financera d’un sector (en aquest cas, ho apliquem 

al sector agrícola català). 

 

A part dels objectius generals, cada article incorpora uns objectius específics. 

 

Els objectius específics del primer article són: 

1. Proposar unes ràtios de rendibilitat que millorin la informació que s’obté dels estats 

financers per a les empreses del sector agrícola atenent les característiques pròpies 

del sector. 

2. Establir el grau de dependència dels diferents subsectors agraris de les subvencions 

que confirmen en el seu compte de resultats i que provenen de la Política Agrària 

Comuna (PAC) europea. 

 

Els objectius del segon article són: 

1. Analitzar un nou sistema de càlcul per a ràtios estàndard per tal de disposar d'una 

millor informació d’aquestes ràtios a nivell sectorial. 

2. Aplicar aquest nou sistema de càlcul per tal d’estudiar la capacitat de devolució de 

l’endeutament d’un sector a curt termini i millorar en la seva previsió. 

3. Estudiar l'aplicació d'aquest sistema de càlcul al sector agrícola. 
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Els objectius del tercer article són: 

1. Idear una metodologia de càlcul per la ràtio acid-test sectorial que esdevingui un 

valor mínim de supervivència en el sector. 

2. Aplicar la lògica borrosa per tal de superar la incertesa i la subjectivitat que 

presenten les dades històriques d’un sector empresarial. 

3. Conèixer el valor mínim de supervivència en el subsector vinícola català. 

 

Els objectius individuals de cada article i els globals de la tesi justifiquen el títol de la 

mateixa: “NOVES EINES PER A L’ANÀLISI SECTORIAL - Aplicació al sector agrícola català” . 

En el desenvolupament del treball s’aporten avenços sobre la temàtica proposada i sobre 

les diferents línies de recerca descrites en la introducció. 
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4. Article #1 

 

 

Autores: Elena Rondós Casas 

Maria Àngels Farreras Noguer 

Núria Arimany Serrat 

 

 

Títol:  “Incidencia de las subvenciones en la rentabilidad agrícola en Catalunya” 

 

Revista: ITEA – Información Técnica Económica Agraria 

 

Estat: En revisió 

 

ITEA-Información Técnica Económica Agraria és la revista editada per la Asociación 

Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA). La revista es va començar a publicar 

l’any 1970 i fins l’any 2005 tenia dues àrees temàtiques: “Producció Vegetal” i “Producció 

Animal”. A partir del número 101 es van unificar les dues àrees i, a partir del número 108-

4 (desembre 2012), es va afegir l’apartat “Economia Agrària”. L’objectiu és la publicació 

d’articles cientificotècnics d’interès pel sector agroalimentari. Publiquen quatre volums 

anuals. 

 

La revista ITEA-Información Técnica Económica Agraria apareix inclosa en les bases de 

dades de revistes científiques  SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science Editions, 

ICYT, CABI i Scopus. L’índex d’impacte de la revista de l’any 2017 al JCR va ser de 0,288 (el 

nom abreujat de la revista és ITEA-INF TEC ECON AG). 
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Resumen 

Este trabajo propone una serie de ratios de rentabilidad que entendemos mejoran la 

información que se obtiene de los estados financieros de las explotaciones del sector 

agrícola, al reflejar mejor las características especiales de las empresas que lo integran. Todo 

ello, con el objetivo de medir el efecto que sobre esta variable poseen las subvenciones que 

otorga la Comunidad Económica Europea. 

 La metodología utilizada se basa en la información elaborada por la The Farm Accountancy 

Data Network (FADN) en concreto para las explotaciones situadas en Catalunya, a la cual 

se le han aplicado como instrumento de análisis las ratios económicas propuestos en nuestro 

estudio. Como resultados más relevantes podemos destacar la bondad de los coeficientes 

aplicados respecto a los utilizados en los estudios tradicionales de rentabilidad económica 

y financiera que poseen un perfil mucho más generalista. Como conclusiones destacamos 

la incidencia que poseen las subvenciones en la viabilidad económica en explotaciones de 

arroz y aceitunas en el caso de Cataluña. 

Palabras clave: ratios de rentabilidad, subsidios y ayudas, FADN. 
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Impact of subsidies on agricultural profitability in Catalonia 

Summary 

This work proposes a series of ratios of profitability that understand improve the 

information that obtains of the financial states of the exploitations of the agricultural sector, 

when reflecting better the special characteristics of the companies that integrate it. All this, 

with the aim to measure the effect that on this variable have the subventions that awards the 

European Economic Community. 

The methodology used bases in the information elaborated by the The Farm Accountancy 

Dates Network (FADN) in concrete for the exploitations situated in Catalonia, to which 

have applied him like instrument of analysis the ratios economic proposed in our study. 

Like results more notable can stand out the goodness of the coefficients applied with regard 

to the used in the traditional studies of economic and financial profitability that possess a 

profile much more general. Like conclusion stand out the incidence that possess the 

subventions in the economic feasibility in exploitations of rice and olives in the case of 

Catalonia. 

Keywords: ratios of profitability, subsidies and grants, FADN. 
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5. Article #2 

 

Autors: Elena Rondós Casas 

Salador Linares Mustarós 

Maria Àngels Farreras Noguer 

 

 

Títol: “Expansion of the current methodology for the study of the short-term liquidity 

problems in a sector” 

 

Revista: Intangible Capital 

 

Estat: Publicat 

 

Any, volum, pàgines: 2018, 14, 25- 34 

 

Altres dades: Intangible Capital és una revista de periodicitat trimestral. Es publica des de 

l’any 2004 en espanyol, català i anglès. 

 

Segons la seva descripció, té com a objectiu publicar articles de caràcter teòric o empíric 

que contribueixin a contrastar, estendre o construir teories que permetin  avançar en la 

comprensió dels fenòmens relacionats  amb el management i la gestió d’intangibles a les 

organitzacions. 

 

Aquesta revista està indexada a l’agència d’impacte Latindex i compleix 36 de les 36 

característiques del seu grup (catàlegs) i és Scopus del quartil 4. 

 

Entre les categories temàtiques de la revista hi ha: Àrea d’Administració i Economia de 

l’Empresa. 
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6. Article #3 
 

 

Autors: Elena Rondós Casas 

Maria Àngels Farreras Noguer 

Salvador Linares Mustarós 

 

Títol: “El número borroso triangular 'ratio acid-test mínima'” 

 

Revista: Cuadernos del CIMBAGE 

 

Estat: Publicat 

 

Any, volum, pàgines: 2016, 18, 57-79 

 

 

Altres dades: Cuadernos del CIMBAGE és una revista d'investigació científica  de publicació 

anual. S'imprimeix des de l’any 1998 en l'idioma espanyol. Inclou des de treballs sobre 

aplicacions de la lògica i les matemàtiques a temes de gestió i economia. Aquesta revista 

està indexada a l’agència d’impacte Latindex i compleix 33 de les 33 característiques. En el 

comitè científic hi ha personalitats com ara Josep Maria Terricabras, Jaime Gil Aluja o 

Antonio Terceño. 

Quant als subtemes que tracta hi ha Matemàtiques, Economia i Estadística. 

Actualment també forma part de l’índex  ESCI. 
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7. Conclusions generals 

 

A continuació s’enumeren les aportacions principals dels diferents articles que formen el 

cos del treball i les seves aplicacions empíriques, que poden revertir en una millora en el 

estudi de la solvència econòmica del sector agrícola. Aquestes aportacions estan 

relacionades amb els objectius conjunts i el objectius individuals plantejats en l’apartat 3. 

 

Pel que fa a l’article 1, “Incidencia de las subvenciones en la rentabilidad agrícola en 

Catalunya”, s’utilitzen com a dades empíriques les obtingudes a partir de la xarxa 

comptable agrària i s’han proposat unes ràtios econòmiques específiques per a aquest 

sector. 

 

A l’article també s’avalua l'efecte que, l'obtenció o no dels subsidis agraris, posseeix sobre 

la rendibilitat de les explotacions agrícoles. 

 

L'estudi es realitza classificant l'agricultura catalana en les diferents OTEs proposades per 

la Unió Europea i s’obté el següent resultat: les explotacions amb major dificultat de 

supervivència, sense la possibilitat de les subvencions de la PAC i, per tant, les més 

exposades a una crisi en la seva explotació econòmica, són les especialitzades en l'arròs 

(152) i en les olives (37). 

 

Pel que fa a l’article 2, “Expansion of the current methodology for the study of the short-

term liquidity problems in a sector”, s’ha introduït la ràtio de liquiditat sectorial de retorn 

líquid en un estudi sobre la solvència a curt termini d'un sector. Es demostra que aquesta 

ràtio possibilita delimitar amb més exactitud la capacitat que posseeix un sector de 

retornar globalment l'endeutament a curt termini i, per tant, de complir amb la seva 

puntualitat de pagament. 

 

L'estudi empíric, comparant les ràtios financeres a curt termini utilitzades tradicionalment 

i les proposades per nosaltres, ens ofereix la confirmació de la bondat d'aquestes noves 

magnituds per a un diagnòstic més ajustat de la solvència del sector. 
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L'article 3, “El número borroso triangular ‘ratio acid-test mínima’”, per tal de millorar el 

diagnòstic financer sectorial, proposa dues eines. La primera és a nivell de representació 

de dades:  es tracta de passar d’una visió estàtica amb taules i percentatges a una de més 

dinàmica amb eixos de coordenades. D’aquesta manera, fent servir el programa informàtic 

Adobe Flash CS6 s’aconsegueix una visió més dinàmica de l’evolució de les ràtios de les 

empreses. La segona consisteix a proposar la ràtio acid-test mínima basant-nos en els 

conceptes de la lògica borrosa com a model de predicció de comportament financer sota 

incertesa, fet que implica un avenç en el càlcul de la solvència d'un sector. 

 

A partir dels assoliments dels objectius en cada article, així com de la verificació de les 

aplicacions empíriques realitzades al sector agrícola, podem establir que s’han aconseguit 

els objectius globals del treball consistents a: 

 

1. Avançar en l’anàlisi sectorial aplicant la metodologia de ràtios per superar les 

limitacions en l’aplicació d’aquesta tècnica tradicional. 

2. Veure la capacitat que té la informació comptable com a eina d’agregació per 

explicar la situació econòmica i financera d’un sector; en aquest cas, el sector 

agrícola català. 

 

Finalment, volem ressaltar que s’han ideat noves ràtios adaptades a un sector, s’ha avançat 

en l’agregació de partides de ràtios sectorials i s’ha incorporat la lògica borrosa en el càlcul 

de ràtios sectorials. Tots aquests són avenços en les línies d’investigació descrites pel que 

fa a l'anàlisi comptable sectorial amb aplicacions específiques en el camp agrícola. 
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8. Discussió dels principals resultats 

 

L’anàlisi sectorial complementa l’anàlisi dels estats financers presentats per les empreses i 

les línies de recerca actuals certifiquen que té possibilitats de millora en diferents àmbits. 

 

Els articles presentats en aquesta tesi li donen un nou enfocament i permeten recollir 

aquests avenços en diferents àrees formant part d’un únic objectiu: aportar noves eines 

per a l’anàlisi sectorial. 

 

Així es dóna resposta a les següents qüestions: 

o Ràtios sectorials: generalistes o particulars? Cal que siguin iguals per a tots els 

sectors o cal que s’adeqüin al sector que s’analitza? 

o Ràtios sectorials: els càlculs tradicionals són vàlids? O l’agregació de ràtios 

particulars pot fer que millorin els resultats? 

o Ràtios sectorials: es poden establir ràtios sectorials de supervivència? Com es pot 

superar la subjectivitat comptable en el moment de calcular-les? 

 

A continuació, repassem els principals resultats aconseguits en aquesta tesi, desglossats 

per article, i les línies de futur que es poden generar a partir d’aquests. 

 

En el primer article, “Incidencia de las subvenciones en la rentabilidad agrícola en 

Catalunya”, s’estudia la rendibilitat atenent les característiques del sector. 

 

El compte de resultats del Pla General de Comptabilitat separa el resultat de l’explotació 

del pla financer i ambdós acaben formant el resultat de l’exercici. La Xarxa Comptable 

Agrària de Catalunya (XCAC), en canvi, parteix de la producció total i acaba obtenint el valor 

afegit net d’explotació. A aquest se li resten els factors externs (salaris, arrendaments i 

interessos) i proporciona la renda familiar d’explotació. Una altra diferència seria el 

tractament dels terrenys, un element crucial per a les empreses agrícoles. En la normativa 

comptable es tracten com  a immobilitzat material o inversió immobiliària mentre que a 
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nivell de XCAC es calcula la SAU (superfície agrària útil), ja sigui de propietat, arrendada, 

parceria o regada. 

 

Un altre tret diferencial del sector agrícola és que està especialment protegit per la Unió 

Europea. La Política Agrària Comuna (PAC) impulsa un desenvolupament sostenible i 

s’atorguen ajuts per tal de garantir que els agricultors tinguin una bona qualitat de vida, 

que hi hagi autoabastiment, que els preus dels aliments siguin assequibles i que millori la 

productivitat. És per això que les subvencions per a l’explotació i les inversions representen 

una xifra important per a l’agricultura. 

 

Aquests conceptes s’han volgut introduir en el primer article, analitzant el sector amb les 

dades i la terminologia del mateix. 

 

A l’estudi empíric fet a les explotacions de Catalunya ha quedat palès que les explotacions 

d’hortalisses (OTE 20) i fructícoles especialitzades (OTE 36) són les que tenen més 

rendibilitat per m2, seguides de les explotacions especialitzades en el conreu de vinya (OTE 

35) i que, en canvi, les de cereals (OTE 15) són les que presenten menys rendibilitat en 

funció de l’extensió. 

 

En relació amb la rendibilitat econòmica i financera, ens trobem amb dades similars: bons 

resultats per hortalisses, fructícoles i vinya, i preocupació per cereals i grans cultius (OTE 

16). Cal dir que aquestes rendibilitats s’han calculat a partir de les noves ràtios que hem 

proposat i que s’adeqüen millor a les especificitats del sector. 

 

Si a aquestes dades els restem les subvencions, les rendibilitats es veuen molt afectades, 

sobretot en el cultiu d’olives (37), el cultius permanents (38) i el cultiu de cereals -

especialment l’arròs (152), que no va arribar ni al 1,15 % de rendibilitat econòmica l’any 

estudiat. 
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Aquesta informació és molt important per a les empreses del sector però també per a les 

administracions públiques, ja que dóna una visió de les activitats on caldrà més innovació 

o reconversió. 

 

Com a proposta de línies de futur, es podrien personalitzar els estudis sectorials afegint-hi 

nomenclatura o problemàtica específica del sector. 

 

El segon article,“Expansion of the current methodology for the study of the short-term 

liquidity problems in a sector”, avisa que caldria depurar la praxi actual que continua, 

simplement, agregant dades en els estudis sectorials. 

 

Es proposa un avenç que permet obtenir ràtios per esbrinar la solvència del sector amb 

més exactitud, aplicant el sistema de càlcul de la denominada “ràtio de liquiditat sectorial 

de retorn líquid”. Aquest mètode elimina l’opció que alguna empresa acabi retornant més 

del 100 % dels seus deutes i, per tant, assimila els valors superiors a 1 a la unitat. S’aplica 

al sector agrícola i se n’analitzen les xifres, demostrant canvis importants respecte dels 

obtinguts amb la metodologia actual. 

 

Els resultats de l’estudi empíric són clars: la ràtio de tresoreria o acid-test presenta uns 

valors d’entre 0,68 i 0,8 entre els anys 2006 i 2015, calculats per agregació. Quan el càlcul 

es fa segons el mètode de retorn líquid, el valor se situa al voltant del 0,5 tots els anys. Per 

tant, acabem mostrant un sector amb un escenari més pessimista que tan sols podrà tornar 

la meitat dels seus deutes. 

 

El mateix passa amb la ràtio de solvència. El càlcul tradicional mostra un sector amb valors 

per sobre de l'1,2 per a tots els exercicis mentre que, amb el nou càlcul, els valors estan 

entre el 0,75 i el 0,81. Es passa d’una capacitat de pagament adequada a una de 

compromesa. 

 

Creiem que aquests nous càlculs tenen moltes aplicacions de futur. Són un nous càlculs 

senzills però que aporten una informació molt més verídica a l’agregat sectorial. 
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L’article aporta també una nova ràtio per calcular la capacitat de devolució dels deutes 

d’una empresa o sector: 

 

Actiu corrent + Inversió financera a llarg termini 
R3 =   

Passiu Corrent 
Figura 5 – Definició d’una ràtio per estudiar la capacitat d’un sector per complir amb les seves 
obligacions a curt termini 

 

S’ha incorporat un component de l’actiu a llarg termini per calcular la capacitat de 

pagament a curt termini. 

 

L’evolució de les ràtios en el temps ens porta a redefinir-les i adaptar-les a l’entorn 

econòmic. Un excés de tresoreria fa un temps s’associava a la capacitat imminent d’obtenir 

rendiments financers només pel pas del temps; alhora, si no es complien els terminis, 

també significava la disminució o desaparició del rendiment pactat. 

 

Ara això ha canviat i les entitats bancàries han deixat de donar interessos associats a un 

termini. Aquest canvi té dues conseqüències directes: una, la necessitat de redefinir el 

departament financer de l’empresa i, l’altra, les conseqüències que pot tenir sobre el 

plantejament de les ràtios. 

 

Així, aquesta nova ràtio compara els béns i drets a menys d’un any més l’immobilitzat 

financer a llarg termini amb els deutes a curt termini de l’empresa. La idea seria, si es té 

informació prou detallada, incloure aquell immobilitzat financer que no pugui generar uns 

rendiments elevats. 

 

En l’article tres, “El número borroso triangular ‘ratio acid-test mínima’”, s’aconsegueix, en 

primer lloc, passar d’una representació estàtica, any a any, a una de dinàmica de l’evolució 

d’una ràtio. 
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En aquest article es dibuixa un diagrama cartesià on l'eix de les x es correspon amb els 

passius corrents mentre que l'eix de les y simbolitza l'actiu corrent líquid i gairebé líquid. A 

continuació s’hi representen les ràtios de les empreses seleccionades i es mostra la seva 

evolució durant els anys d'estudi. Per tant, s’aconsegueix fer d’una manera molt més  

visual, dinàmica i efectiva que permet comparar les empreses entre elles. 

 

Aquesta forma de representació permet veure l’evolució del total de les empreses del 

sector però també pot, en un moment determinat, proporcionar les dades individuals. 

Cada línia té un color diferent i si es clica al damunt s’obtenen, a la part superior de la 

pantalla, el nom de la companyia, l’import de la ràtio i els seus components. 

 

A més, en dibuixar la bisectriu d'aquest diagrama cartesià es poden identificar ràpidament 

aquelles empreses que se situen amb un “ra” (ràtio acid-test5) superior o inferior a 1. 

 

A la Figura 2 es mostra la situació de les empreses el primer any. A la Figura 3 s’adjunta 

l’evolució del primer al segon any, mentre que la Figura 4 incorpora l’evolució de tots els 

anys d’estudi: 

 

  

Figura 6. Representació de la ràtio ra de les 
empreses per a l’any 2008 segons article 3 

Figura 7. Representació de la ràtio ra de les 
empreses per a l’any 2008-2009 segons article 3 

                                                 
5 El càcul de la ràtio acid-test és la suggerida a l'article de Linares et al. (2013) 
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Figura 8. Representació de la ràtio ra de les empreses per a l’any 2008-2013 segons article 3. 

 

Com a proposta de futur, es podria afegir a l’eix de coordenades l’evolució de la ràtio 

mínima del sector, de manera que es pogués comparar gràficament l’evolució d’una 

empresa en concret amb les altres i, a més, amb l’evolució del sector. 

 

També s’ha aconseguit calcular una ràtio mínima sectorial. El que es proposa és calcular 

una ràtio sectorial d'aquelles empreses que han viscut una situació financerament 

inestable. 

 

En l’exemple empíric es comença detectant 47 empreses en el subsector Conreu de la Vinya 

que presenten dades des de l’any 2008 fins al 2013. D’aquestes només se’n seleccionen 

23, que són aquelles que en algun moment han presentat una ràtio acid-test inferior a 1 

(és a dir, que possiblement han tingut problemes de solvència però que continuen actives). 

 

Estem convençuts que aquesta ràtio mínima sectorial pot tenir molt recorregut de futur i 

aplicar-se a d'altres ràtios, com la puntualitat de pagament lligada a rotacions de clients i 

proveïdors, o la ràtio de disponibilitat o endeutament, entre d'altres. És a dir, es podria 
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aplicar a totes aquelles ràtios on la literatura hagi definit un valor “òptim” i trobem 

empreses que funcionen correctament, tot i que s’hagin allunyat d’aquest valor. 

 

S’ha aconseguit, en tercer lloc, calcular una ràtio amb un número borrós triangular (NBT). 

Aquest és un sistema utilitzat des de la incorporació de la lògica borrosa als problemes 

empresarials i aquí s’ha aplicat amb algunes novetats de càlcul. 

 

Durant el procés s’han detectat els valors denominats “outliers”, és a dir, valors atípics o 

observacions que són numèricament molt distants de la resta de dades. Si bé una opció de 

càlcul podria ser eliminar aquests valors i perdre directament la informació, es proposa la 

winsorització dels outliers, és a dir, modificar aquests valors i acostar-los al valor de 

l’extrem de l’interval. En el cas concret que mostra el treball, només caldria winsoritzar 

dues xifres que s’allunyaven en el quart quartil mentre que per la part baixa no caldria fer 

cap modificació. 

 

A partir d’aquí es crearia l'NBT (número borrós triangular) Ã = (a, b, c), que calcularia els 

valors a,b,c amb els operadors OWA (Ordered Weighted Average). Fet el càlcul, la ràtio 

acid-test mínima resulta 0,0331, 0,8613, 2,7802. És a dir, té un valor de 0,8613 amb un 

nivell de confiança 1, i dos valors extrems 0,0331 i 2,7802 amb un valor de confiança 0. La 

ràtio no tindrà, en cap cas, valors fora d’aquests extrems. 

 

D’aquesta manera, l'NBT no proporciona un únic resultat però segueix una línia en 

consonància amb la realitat. 

 

El motiu és que, quan partim de dades empresarials, estem treballant amb el món real i 

aquest planteja moltes situacions imprecises que no poden ser tractades amb la 

matemàtica tradicional. 

 

En el futur, es podria aplicar aquest sistema de càlcul a d'altres ràtios sectorials ja que el 

seu càlcul depèn sempre de dades que porten implícita la subjectivitat inherent al procés 

comptable. 
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Conseqüentment, veiem que s’han donat respostes a les qüestions inicials plantejades i 

que s’han obert línies d’investigació futures aplicables tant al sector agrícola com a d'altres 

en què el funcionament o els plans de futur generin debat. 

 

Finalment, esperem que aquest treball en el seu conjunt acabi ajudant les empreses o 

emprenedors que volen dirigir la seva activitat a un sector determinat, ja que una anàlisi 

sectorial més acurada els pot ajudar a prendre les millors decisions possibles. 
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10. Fe d’errates dels articles 
 

 

En l’article 2,“Expansion of the current methodology for the study of the short-term 

liquidity problems in a sector”, a la pàgina 97, en el paràgraf 2, hauria de dir “Table 1”. 

 

En l’article 3, “El número borroso triangular “ratio acid-test mínima””, a la pàgina 121, en 

el paràgraf 2, hauria de dir “figura 6”. 
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