
21311 - Comptabilitat I

Objectius
El programa d’Introducció a la Comptabilitat que es presenta té com a objectiu principal
estudiar la problemàtica derivada de la realitat econòmica de l’empresa a través del registre
i la valoració de les seves transaccions i relacions financeres. Es pretén que l’alumne conegui
el procés comptable bàsic de l’empresa i elabori els principals comptes anuals aplicant els
principis comptables i els models normalitzats.
El desenvolupament del contingut de l’assignatura parteix d’una breu introducció sobre
l’empresa i el seu entorn, i de l’anàlisi de la funció de la comptabilitat com a sistema de registre
de l’activitat econòmica, per analitzar posteriorment les transaccions bàsiques de l’empresa
i estudiar els instruments de registre comptable que intervenen en el procés comptable. A
continuació es procedeix a l’estudi econòmico-comptable del resultat empresarial i d’algunes
de les operacions més habituals en la circulació econòmica de l’empresa.

Continguts

— El paper de l’empresa en l’activitat econòmica general.
— El registre i la captació de l’activitat econòmica: la comptabilitat. La normalització

comptable.
— La representació comptable de la riquesa empresarial: el balanç. Estructura econòmica

i estructura financera. Criteris de valoració i d’ordenació dels seus elements.
— Anàlisi i registre comptable de les transaccions de l’empresa: el compte. Concepte i

mecanismes de funcionament. El procés comptable bàsic.
— La formació, la determinació i la interpretació del resultat comptable. Concepte i anàlisi

dels seus components. La relació ingressos-despeses. El procés de regularització comptable.
— El procés comptable bàsic. Les operacions més habituals de la circulació econòmica de

l’empresa.

Bibliografia

Bàsica
— CAÑIBANO, L., Contabilidad. Análisis contable de la realidad econòmica. Piràmide,

Madrid 1990, 5a ed.
— SAEZ TORRECILLA, A., Contabilidad General.Vol. 1. McGraw-Hill Interamericana.

Madrid, 1991 3a ed.
— PLA GENERAL DE COMPTABILITAT . Reial Decret 1643/1990, de 20 de desembre (B.O.E.

22 de desembre de 1990).
— Edició en català: PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 1991. McGraw-Hill/Interamericana.

Madrid, 1991.
Complementària
— CAÑIBANO, L. & GONZALO, J.A.Prácticas de contabilidad.Pirámide, Madrid, 1990, 3a. ed.
— SAEZ TORRECILLA, A., Casos prácticos de contabilidad general. Vol. 1. 3a ed. McGraw-

Hill Interamericana. Madrid, 1991.
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Avaluació

Al final del semestre es proposarà una prova de continguts teòrics i una de continguts
pràctics. Per aprovar cal obtenir en cadascuna d’elles una qualificació mínima de 5 punts.

21312 - Comptabilitat II

Objectius

Estudiar la problemàtica econòmico-financera derivada de les operacions corrents i de
capital realitzades per l’empresa i les seves interrelacions. Es pretén que l’alumne conegui
i interpreti aquestes operacions, apliqui els criteris de valoració escaients en la comptabilització
de les diferents magnituds econòmico-financeres, i conegui la seva incidència en la
determinació dels comptes anuals.
En el desenvolupament del contingut de l’assignatura es parteix del fet que l’alumne coneix
el procés comptable bàsic de l’empresa, els instruments de registre i la forma d’elaboració
dels principals estats comptables de síntesi. Així doncs, es tracta d’aprofondir en l’estudi
de les diferents operacions relacionades amb l’estructura econòmica i financera de l’empresa.

Continguts

— Estudi econòmico-comptable de les fonts de finançament bàsic propi.
— Estudi econòmico-comptable de les fonts de finançament bàsic aliè.
— Estudi econòmico-comptable de les inversions permanents.
— Estudi econòmico-comptable del circulant: existències i passius financers corrents.
— La memòria: objectius i contingut.
— L’anàlisi dels estats comptables de l’empresa: l’anàlisi patrimonial, l’anàlisi financera i

l’anàlisi econòmica.

Bibliografia

Bàsica
— CAÑIBANO, L.: Contabilidad, Análisis contable de la realidad econòmica.5a. ed. Pirámide.

Madrid, 1990.
— JORDANO, J.: Ratios financiación y fondo de maniobra.Deusto. 1984.
—SAEZ TORRECILLA, A., Contabilidad General, Volum2,McGraw-Hill/Interamericana, 4a

edició. Madrid 1995.
— PLA GENERAL DE COMPTABILITAT . Reial Decret 1643/1990 de 20 de desembre (B.O.E.

22 de desembre 1990).
— Edició en català PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 1991, McGraw-Hill Interamericana

Madrid. 1991.
Complementària
— CAÑIBANO,L. & GONZALO ANGULO, J.A. Prácticas de contabilidad.3a ed. Piràmide,

Madrid. 1990.
— SAEZ TORRECILLA, A.: Casos prácticos de contabilidad general.Volum 2. 4a ed. McGraw-

Hill/ Interamericana, Madrid, 1995. 
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