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Continuem treballant en l’arxiu Despeses de la llar. 

Format condicional 

 

Una altra de les funcions que pot fer Excel es canviar el format d’una cel·la (color de 

fons, color de lletra, etc.) en funció d’una o més condicions. Per exemple: si el diners 

gastats en un mes superen un número determinat, podem fer que la cel·la del resultat 

canviï de color. 

 

Per començar ens posem a la primera fulla, i anem a la cel·la on tenim el primer total 

del mes de gener. Un cop marcada la cel·la, dins la pestanya Inicio busquem la icona 

Formato condicional. I s’obre un desplegable 

amb diferents opcions de condicions que pot 

complir una cel·la. L’opció Mayor que ... ens 

demana un número, i si el valor que tenim a la 

casella és superior al límit que li hem marcat, 

canvia el color de la cel·la amb el que nosaltres li 

hem marcat. L’opció Menor que ... actua igual 
però amb un mínim. Si el valor és inferior 

s’efectua el canvi.  L’opció Entre ... canvia el 

format si els valors estan dins d’un mínim i un 

màxim.  L’opció Igual que ... canvia el format en 

el cas que es compleixi que els dos valors son 

iguals. Podem crear varies condicions en la 

mateixa cel·la. 

 

Per poder veure totes les condicions que tenim en una cel·la, o per poder fer canvis en 

les condicions, ja sigui els valors límits o els colors de canvi, cal anar a Administra las 

normes ... Podem editar una norma, esborrar-la, crear una de nova, etc. La majoria de 

problemes surgeixen perque hem creat dues o més normes incorrectes, ambigües o 

contradictories. Anar a aquest apartat és la millor solució per visualitzar allò que hem 

fet. 

 

En aquest cas, la primera 

condició serà que si el 

número és més gran de 

1800 el fons i el text de la 

cel·la canviï a vermell. La 

segona condició serà que si 

el valor està entre 1600 i 

1800 el color sigui groc, i la 

tercera que si el valor està 

per sota de 1600 el color 

sigui verd. 
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Incorporar funcions 

 

Ara aplicarem el càlcul de funcions escrites per nosaltres. Suposem que en el cas que 

ens ocupa hem fet els comptes sense tenir en comte que calia afegir-hi el 21% d’IVA a 

tots els càlculs. El que farem serà calcular el 21% d’IVA al total de cada mes, i sumar el 

total final de cada mes amb l’impost afegit. Per fer el càlcul cal multiplicar la quantitat 

per 21 i dividir-la per 100. 

 

Primer cal situar-se sobre la cel·la on volem el càlcul (en aquest cas sota el total del mes 

de gener). I escrivim el símbol =. Aquest símbol indica al programa que volem escriure 

una funció, i per tant actuarà d’una manera conseqüent. Seguidament obrim parèntesi i 

li hem de marcar la cel·la que té escrit el resultat que volem utilitzar.  

 

Es important posar la cel·la i no la xifra perquè això ens permet copiar la mateixa 

fórmula als altres mesos. I a més, ens permet que quan canviem les xifres de les 

despeses el resultat canviï automàticament. I podem crear-nos una plantilla per utilitzar 

cada any, o en cada ocasió, sense haver de canviar res. 

 

Per indicar la cel·la la manera més fàcil i útil es 

indicant-li amb el ratolí: ens posem sobre la cel·la 

desitjada i el programa l’escriu a la fórmula que estem 

escrivint. 

 

 

En aquest cas la cel·la seria la C15. El signe de multiplicar és 

l’asterisc: *. I a continuació escrivim 21, tanquem parèntesi i 

dividim per 100. Amb el parèntesi hem aconseguit multiplicar 

primer i dividir el resultat entre 100. Cliquem la tecla Enter i ja 

tenim el resultat. 

 

Després només cal transportar la fórmula tal com hem fet abans amb el sumatori. O bé 

podem fer-ho amb el ratolí, tal com s’ha explicat anteriorment. Si ens posem sobre la 

cel·la que volem copiar , el programa ens la emmarca, però si ens 
fixem, a baix i a la dreta del requadre tenim un puntet quadrat. Si hi posem el ratolí a 

sobre el punter canvia la forma. Si premem el botó esquerre del ratolí i arrosseguem, 

se’ns copia la fórmula o les dades que teníem. 

 

Per últim cal fer una suma total de cada mes amb l’IVA inclòs amb les eines que has 

après. 

Per fer restes no existeix una formula ja feta. Hem d’escriure-la nosaltres utilitzant el 

signe - . 

En el nostre cas, farem un descompte del 15% sobre el cost total, i aplicarem aquest 

descompte en una nova fila que anomenarem Cost descompte. La manera d’aplicar 

aquest descompte l’heu de pensar vosaltres. 


