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BIBLlOGRAFIA BÁSICA,

Assignatura
/ COMPT ABILll Al GENERAL I

CAÑIBANO CLAVO, L., Contabilidad Analisis contable de la realidad econ6mjca
Ediciones Pirimide, S.A., Madrid 1990, 5a. edició.

SAEZ TORRECILLA, A. ,Contabilidad General. Volum 2. McGraw-HiII 1
Interamericana de España, S.A., Madrid 1991. 3a. edició.

PROGRAMA

Grup Professor
/55 J loan Marin! F.Ureña I

RESUM TEMÁ TIC

El programa de Comptabilitat General que es presenta té eom a objeetiu estudiar la
problematica economico-finaneera derivada de les operacions corrents i de capital
realitzades per I'empresa ¡les seves interrelacions. Es pretén que I'alumne conegui i
interpreti aquestes operaeions, apliqui els eriteris de valorad6 escaients en la
comptabilització de les diferents magnituds econOmico-financeres, i eonegui la seva
incidéncia en la determinació deis comptes anuals.

En el desenvolupament del contigut de I'assignatura es parteix del fet que l'a1umneconeix
el procés comptable bisic de I'empresa, els instruments de registre i la forma d'elaboració
deis principals estats eomptables de sintesi. Així doncs, es traeta d'aprofondir en I'estudi
de les diferents operacions relaeionades amb I'estructura economica i financera de
l'empresa.

"Ir.

PLA GENERAL DE COMPTABILlTAT. Reial Decret 1643/1990, de 20 de desembre.
(B.O.E. 22 de dcsembrc de 1990).
Edició en catala; PLA GENERAL DE COMPIABII.ITAI 1991. Mc.Graw
HiII/lnteramericana de Espaiia.,S.A., Madrid 1994. 20na. ediei6.

BIBLlOGRAFIA COMPLEMENTÁRIA

CAÑIDANO, L. i l.A. GONZALO, Prácticas de contabilidad. Ediciones Pirámide, S.A.
Madrid 1990, 3a. edici6.

SAEZ TORRECILLA, A., Casos prácticos de contabilidad general Volum 2. McGraw
HiII1 Interamericana de España, S.A., Madrid 1991. 3a. edici6.

MATERIAL COMPLEMENTARI

Material especUlcde I'assignatura a disposició deis a1umnes al servei de fotocópies de la
Facultat:

PROGRAMA

Tema 1: Estudi económico-comptable de les fonts de finan~ment bisic propio ~
Els recursos propis, els ingressos a distribuir en diferents exercicis, i les
provisions per a rises i despeses.

Tema 2.

Tema 3.

Tema 4.

TemaS.

Estudi económico-comptable de les fonts de finan~ament bisic alié. Els
emprestits per obligacions. Elleasing.

Estudi economieo-comptable de les inversions permanents.
Correecions de valor de I'immobilitzat: amortizacions, provisions i
revaloritzacions.

Estudi económico-comptable del circulant. La problematica deis
estocs. Els aetius i passius finaneers corrents.

La memoria. Objectius i continguts.

'..

....

DETALL DEL PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA DE COMPTABILITAI
GENERAL.
EXERClCIS DE COMPTABILITAT GENERAL.

Pels temes que ho requereixin es facilitara material bibliográfic o exercicis
complementaris.

AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS DE L'ASSlGNATVRA

Per a I'avaluació deis coneixements de I'assignatura hom arbritara un sistema d'avaluació
en base a:

a) La participaci6 activa, individual o en grup, en les classes de teoria ien el comentari i
resolució deis exercicis que setmanalment es proposin.



La nota final del curs s'obtindn\ deIs pronúg de les notes de les proves teórica i practica,

més la qualificac:i6 de la partic:ipac:i6 en les c:Iasses teóriques iprac:tiques que sera c:om a

mixim 0,5 punts de la nota final.

Per pronútjar les notes de la prova teórica i practica c:a1dra obtenir en cada una d'elles

una qualifieac:i6 núnima de 4 punts.

ALTRES CONSlDERACIONS PRÁCTIQUES DE FUNCIQNAMENT DE
L' ASSIGNATURA,

l. C!asses i Ireballs pcae:ties,
Els a1umnes c:onstiruiran grups d'un mBxim de 5 persones per a la realitzac:i6 deIs
exerc:ic:is prae:tic:s i deis trebaJls de l'assignatura.

2. C,"vis de grup de c:lasse.

No es pot c:anviar de grup de c:Iasse ni de grup de c:Iasse prac:tic:a. Només seran

admesos els c:anvis veri.licats per la Secretaria de la Facultar. Quan hi hagi a1gun
eas especial nec:essiriament ha de ser c:onsultat amb els professors.

3. "oraris de consultes (tutoÓe:¡)

Els professors han fint un horari setmanal per atendre els a1umnes en aquelles

c:onsultes relac:ionades amb la materia de I'assignatura. Es demana a1s a1umnes

siguin el mwm respec:tuosos d'aquest horario

PRQFESSQR IIQRARI TUTORlES
Joan Marin

Idilluns 19.20-20,30 h

Ferrán Ureña

Idilluns 19,20-20,30 h


