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Tema 3.

La representació comptable de la riquesa empresarial: el baI~. Estructura Ec:onOmic:ai
estructura financera. Criteris de valoració i crordenació deis seus elements.

Tema 4.

Analisi i resistre comptable de les transaccions de rempresa: el compte. Concepte i
mecanismes de funcionament. El procés comptable b8sic.
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RISUM n:MÁ nc

El PJ08fIRla cI'IntrocIucció • la Comptabilitat General que es presenta ~ com • objectiu
estudiar la pmbIematic:a derivada de la realitat ecoIlOmica de rempresa • través del
resistre i la vaIorac:ió de les seves tnnsaccions i reIacions 1h•• 1CeI'eS.Es pret611que
ralumne conesui el procés comptabIe bUic de rempresa. i eIabori eIs principals comptes
anuals apIicant eIa principia comptables i eIs modeIs 1IOI'IIIIIIitza.

El desenwIupIment del contipt de rusignatura parteix d'una breu introducció sobre
rempresa i el seu entom, i de ranilisi de la fimci6 de la COinptabilitat com • sistema de
resistre de rlCtivital econOmica. per anaIitzar posteriorment les transICCions bisiques de
rempresa i estudiar els instnnnents de resistre comptabIe que inlervenen en el procés
comptabIe. A continuació es procedeix • restudi econOmic-Clompt del resuItat
empresarial i cralgunes de les operacions ••• habitu8ls en la circuIació econOmic:ade
rempresa.

PROGRAMA

Tnta ••
El p8per de rempresa en raetivitat econOmica pneraI.

T,..1.
El resistre i la captació de raetivitat econOmica: l. comptabilitat. La normaIització
comptabIe.

....o •.~~
• o....

Tema 5.

La formació, la determinació i la interpretacló del resultat comptabIe. Concepte i aMlisi
deis seus components. La relació ingressos-despe. El procés de regularitzaeió
comptable.

BmUOGRAFIA BÁSICA.

CA1'nBANO CALVO, L., ContIbi!iclad Aniljsis contable de la realidad econ6mica
Ediciones Pirámide. S.A., Madrid 1990, Sa. edició.

SAEZ TORRECILLA, A., Contabilidad GcnenI Vohun l. McOraw-HiMnteramericana
de EspaIIa, S.A., Madrid 1991. 3a. edició.

PLA GENERAL DE COMPTABILITAT. ReiaI Decret 1643/1990, de 20 de desembre.
(B.O.E. 22 de desembre de 1990).
Edició en eatali: PLA GENEML DE COMPTABILITAJ Mc.Oraw
HiMnteramericana de EspaIIa, S.A., Madrid 1991.

BmUOGRAFIA COMPLEMENTÁlUA

CA1'nBANO, L. i lA. GONZALO, Pr6ctic:as de contabilidad. Ediciones Pir6mide, S.A.
Madrid 1990, 3a. edició.

SAEZ TORRECILLA, A., Cuos prjcticos de contabi!iclad aenmJ Volum l. McOraw
Hillllnterameric: de EspaIIa, S.A., Madrid 1991. 3a. edició.

MATERIAL COMPLEMENTAR.l

Material especific de rusignatura • disposició deis aIumnes al servei de fotocOpies de la
F~: ,

- DETALL DEL PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA D' INTRODUCCIÓ A LA
COMPTABILIT AT GENEIlAL.

- EXERCICIS D' INTR.ODUCCIÓ A LA COMPTÁBILIT AT GENERAL.
- LECTURES D' INTR.ODUCCIÓ A LA COMPT ABILIT AT GENERAL.

Pela temes que ho requerebrin es facilitlri material bibliogrific o exereicis
complementaris.
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AYALUACI6 DELS CONEIXEMENIS DE L'ASSIGNATIJRA

Per a ravaluació deis coneixements de rassignatura 110marbritari un sistema d'avaluaeió
en base a:

a) La participació activa. individual o en grup, en les c1asses de teona i en el comentari i
resoIució deis exerclcis que setmana\ment es proposin.

b) La presentació obligatoria, individual o en grup ,deis exercicis assenyalats pels
professors.

e) La realització individual de les proves escrites que es realitzin. AqueIIes proves tenen
com a finalitat avaluar els coneixements teOries i prictics deis continguts de
rassignatura.

La nota final del eurs s'obtindd deis promig de les notes de les proves teórica i
prictica, més la qualificació de la participació en les c1asses teOr1ques i prictiques que
sed com a mixim O,Spunts de la nota final.

Per promitjar les notes de la prova teórica i pdctica caldri obtenir en cada una d'eIIes
una qualificació rnlnima de 4 punts.

ALTRES CONSIDEMCIONS PRACDOUES DE BlNCIONAMENI DE
L'ASSIGNATURA.

l. CJe," itRbaIls prAc:tics.
EIs a1umnes constituiran grups d'un mixim de S persones per' a la realització deis
exercicis pricties i deis trebaIIs de rassignatura. •

2. Canyisde pup de cl,..
No es pot canviar de grup de cIasse ni de grup de e\asse prictica. Només seran IIdmesos
els canvis verificats per l. Secretaria de la FacuItat. Quan hi hagi algun cas especial
necessiriament ha de ser consultat amb els professors.

3.Henis de consultes <tutories).
Els professors han fixat un tMnri setmanaI per atendre els aIumnes en aque\Ies consultes
relac:ionades amb la materia de rassignatura. Es demana a1s a1umnes siguin el mixim

respectuosos d'aquest horario

PROFESSOR
BORARI TIJTORIES

Teresa Bosch

diUuns i dimecres 10.30-12 h.

Joan Marin

dimecres 18-19 h.

Jordi Mestre

diUuns 19.30-20.30 h.

PereOrtln

diUuns i dimec:res 9-10.30 h

MaIlda So"

dimarts i diious 12-13.30

Ferrin UrdIa

dimec:res 18-19 h.

Imma Vilardell

dimec:res 10.30-12 h.

divendres 9-10.30 h.
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