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EL FINANÇAMENT   
DE LES COMPRES 



Finançar la compra de productes és 
bàsicament una eina de venda que tenen a la 
seua disposició els comerços perquè els seus 
clients puguen realitzar el pagament de les 
seues compres de manera ajornada. 

Quan es realitza l’adquisició d’un article es 
pot optar a pagar al comptat o bé a crèdit. 
Encara que en general, comprar al comptat 
sol ser més barat, en l’actualitat la majoria 
de les persones consumidores recorren al 
finançament, en molts casos per la falta de 
liquiditat amb la qual afrontar la compra.

Són crèdits que van destinats normalment 
a compres d’electrodomèstics, moblar la 
casa, un automòbil, despeses d’unes noces, 
realització de viatges... Aquests crèdits 
expiren a curt o mitjà termini.

A l’hora de finançar la compra el més habitual 
és utilitzar una targeta bancària, finançar les 
compres en el propi establiment o recórrer a 
un préstec personal d’una entitat bancària. 

Quan es contracta una targeta de crèdit, 
l’entitat financera està concedint un crèdit 
que es pot utilitzar quan es vulga. Per tant, es 
poden comprar productes amb la targeta de 
crèdit i realitzar el pagament a principis del 
mes següent sense que apliquen interessos, o 
ajornar el pagament en diversos mesos, amb 
un interés a abonar que sol ser elevat. 
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Finançar la 
compra en el 
propi establiment 

El crèdit no el concedeix l’establiment 
en el qual comprem un producte 
determinat, sinó que l’emet una 
entitat o una filial financeres de la 
companyia, o a través d’una targeta 
que facilita el propi establiment. És 
important comprovar el tipus d’interés 
que apliquen, i fixar-se en la TAE (taxa 
anual equivalent). A vegades, alguns 
establiments donen la possibilitat de 
pagament ajornat d’un producte sense 
interessos, simplement domiciliant els 
rebuts en un compte bancari.

Hem de valorar si convé pagar al 
comptat o finançar la compra amb 
un crèdit. A vegades el venedor de 
l’establiment fa un descompte del 
preu del producte (compra de vehicles) 
si contractes un crèdit, a fi Wde 
compensar el cost dels interessos. En 
aquests casos, cal calcular i valorar el 
pagament més rendible.

El crèdit permet a les persones consumidores 
satisfer necessitats que d’una altra manera 
no podrien, però un ús imprudent del mateix 
pot resultar perjudicial per a les finances i 
qualitat de vida.

Cal evitar endeutar-se, i si no hi ha més remei, 
fer-ho de manera responsable, la qual cosa 
suposa aconseguir un nivell d’endeutament al 
qual es puga fer front adequadament 

amb els ingressos disponibles. Per a això, és 
convenient elaborar un pressupost financer 
i conéixer la part d’ingressos que es pot 
destinar a pagar deutes.

En cas contrari, es pot caure en el 
sobreendeutament, la qual cosa suposa no 
poder complir amb els pagaments de diferents 
deutes amb els ingressos, i comportarà una 
pesada càrrega econòmica i personal.

RECOMANACIONS
No utilitzar un préstec per a arribar a fi de mes, el seu ús ha de restringir-se  
per a determinades ocasions.

Portar un registre ordenat de tots els deutes. És necessari conéixer quant 
de l’ingrés mensual està compromés per endavant.

Abans de triar un crèdit analitzar totes les ofertes disponibles. Comparar 
els productes de diverses entitats.

Llegir el contracte abans de signar el crèdit.

Comprova sempre la TAE

No recórrer a crèdits ràpids, els seus interessos són molt elevats.

Sobreendeutament 


