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DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA

Estudi del mètode comptable i dels aspectes fonamentals de la comptabilitat empresarial fins
la formulació del procés comptable. Estudi detallat de certs àmbits de gestió de l’empresa
en el marc de la normalització comptable.

RESUM TEMÀTIC

El programa de Comptabilitat Financera que es presenta té com a objectiu 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, interpreti i apliqui els criteris de valoració escaients en
la comptabilització de les diferents magnituds econòmico-financeres i elabori els principals
comptes anuals aplicant els principis comptables i els models normalitzats.

El desenvolupament de la primera part dels continguts 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 a la formació i elaboració dels comptes anuals.
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En la segona part es tracta d’aprofundir en l'estudi de les diferents transaccions relacionades
amb l'estructura econòmica i financera de l'empresa i les seves interrelacions. Es pretén que
l'alumne conegui i interpreti aquestes transaccions, 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.

CONTINGUT

PRIMERA PART.

Tema 1.
El paper de les societats jurídiques en l'activitat econòmica general.

Tema 2.
La comptabilitat com a sistema d'informació. Divisió i principals característiques.

Tema 3.
El mètode comptable. Principi de la dualitat i anàlisi comptable de les transaccions.
Instruments de registre, i principis comptables.

Tema 4.
El registre comptable de les transaccions de l'empresa. Criteris de valoració i procediments
de comptabilització.

Tema 5.
El resultat comptable. Concepte i anàlisi dels seus components. El procés de regularització
comptable.

Tema 6.
La formació, presentació i interpretació dels comptes anuals. Criteris d'ordenació dels seus
components.

SEGONA PART:

Tema 7.
Estudi econòmico-comptable de les fonts de finançament propi. El capital, la distribució i
aplicació de resultats, les reserves i els ingressos a distribuir en diferents exercicis.

Tema 8.
Estudi econòmico-comptable de les fonts de finançament aliè. Els emprèstits per
obligacions, els préstecs i crèdits. El leasing.

Tema 9.
Estudi econòmico-comptable de les inversions immaterials i materials de caràcter
permanent. Els immobilitzats en curs. Les amortitzacions. Les correccions de valor de
l'immobilitzat: les provisions i les  revaloritzacions.
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Tema 10.
Estudi econòmico-comptable de les inversions financeres. Adquisició i venda de títols, de
drets de subscripció. Els ingressos derivats de les inversions financeres. Les correccions de
valor.

Tema 11.
Estudi econòmico-comptable del circulant. La problemàtica de les transaccions amb
existències. Els drets de cobrament. Els actius i passius no comercials.

Tema 12.
Els comptes anuals. La memòria. El quadre de finançament anual.
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AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS DE L'ASSIGNATURA.

Per a l'avaluació dels coneixements de l'assignatura hom arbitrarà un sistema d'avaluació en
base a:

a) La participació activa en les classes de teoria i en el comentari i resolució dels exercicis
que setmanalment es proposin

b)  La  presentació obligatòria dels exercicis proposats pels professors.

c) La realització individual de les proves escrites que es realitzin. Aquestes proves tenen
com a finalitat avaluar els coneixements teòrics i pràctics dels continguts de l'assignatura.

Durant del curs es realitzaran quatre proves individuals escrites teòriques i dues de
pràctiques.

Per a la determinació de la qualificació global dels coneixements teòrics hom promitjarà les
notes de les quatre proves. La qualificació global dels coneixements pràctics s’obtindrà de
ponderar la primera prova amb un 40% i la segona amb un 60%.

Per a superar els coneixements teòrics i pràctics de l’assignatura caldrà obtenir en cada un
d’ells una qualificació global mínima de 4 punts. El promig d’aquestes dues qualificacions
serà la nota dels exàmens del curs

La nota final del curs s'obtindrà de ponderar un 90% la nota dels exàmens del curs, i un
10% la qualificació de la participació en les classes teòriques i pràctiques.

Les qualificacions globals obtingudes en els exàmens teòrics o pràctics iguals o superiors a
4 punts es guardaran en les dues convocatòries del curs, així com la qualificació de la
participació en les classes teòriques i pràctiques.

En acabar el curs hi haurà un examen final global per a tots aquells alumnes que ho hagin
superat l’assignatura mitjançant el sistema anterior.

Alumnes pla 92

Els alumnes del pla 92 poden triar el sistema d’avaluació que desitgin: seguir el sistema
descrit anteriorment o bé acollir-se a l’examen final de cada semestre. A l’examen final de
cada semestre hi haurà un examen teòric i un de pràctic les qualificacions dels quals es
promitjaran a partir de 4 punts. En aquest segon cas no es consideraran les notes de les
classes pràctiques.

És imprescindible indicar a la fitxa que cal lliurar als professors el sistema d’avaluació triat.
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DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE L'ASSIGNATURA DE COMPTABILITAT FINANCERA

Temes Sessions
1. El paper de les societats jurídiques en l'activitat econòmica general 6
2. La comptabilitat com a sistema d'informació 2
3. El mètode comptable 9
Prova teòrica dels tres primers temes (14 de novembre aproximadament) 1
4. El registre comptable de les transaccions de l'empresa. 8
5. El resultat comptable 7
6. La formació, presentació i interpretació dels estats comptables 4
Prova teòrica dels temes 4 a 6 (període d’exàmens) 1
7. Estudi econòmico-comptable de les fonts de finançament propi 5
8. Estudi econòmico-comptable de les fonts de finançament aliè 6
9. Estudi econòmico-comptable de les inversions immaterials i materials de

caràcter permanent
7

Prova teòrica dels temes 7 a 9 (14 de març aproximadament) 1
10. Estudi econòmico-comptable de les inversions financeres 5
11. Estudi econòmico-comptable del circulant 5
12. Els comptes anuals. La memòria. El quadre de finançament anual 4
Prova teòrica dels tres darrers temes (14 de maig aproximadament) 1

Total sessions 72

En aquesta planificació estan comptades les classes de teoria i les de pràctiques.

ALTRES CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES DE FUNCIONAMENT DE
L'ASSIGNATURA.

1. Canvis de grup de classe.

No es pot canviar de grup de classe ni de grup de classe pràctica. Tot i que els professors
siguin els mateixos, l'assistència a classe teòrica o pràctica en un grup diferent al qual
s'està matriculat comporta la pèrdua de la qualificació de la participació en les classes.

2. Horaris de consultes (tutories).

Els professors han fixat un horari setmanal per atendre els alumnes en aquelles consultes
relacionades amb la matèria de l'assignatura. Es demana als alumnes siguin el màxim
respectuosos d'aquest horari.

Professor 1er. quadrimestre 2on. Quadrimestre Tel. Desp.
Teya Bosch dimecres i dijous de 10:30 a 12 2262 B1-133
Pedro Escudero dilluns i dimarts de 9 a 10:30 dilluns i dimarts de 9 a 10:30 2256 B1-125
Carles Ginesta Veure taulons d’anuncis del dep. 3154 B1001A

Joan Marín divendres de 16:30 a 17:45 divendres de 17:55 a 19:10 3154 B1001A

Manolo Martínez dilluns de 10:20 a 11:20 dilluns de 10:20 a 11:20 3154 B1001A

Jordi Mestre divendres de 16:30 a 17:45 divendres de 17:55 a 19:10 3154 B1001A

Lluís Santamaria dilluns i dimecres de 10:30 a 12 dilluns i dimecres de 10:30 a 12 2256 B1-125
Magda Solà dilluns i dimecres de 9 a 10:30 dilluns i dimecres de 9 a 10:30 2252 B1-145
Ferran Ureña divendres de 16:30 a 17:45 divendres de 17:55 a 19:10 3154 B1001A
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Imma Vilardell dilluns i dimecres de 11:45 a 13:15 1538 B1-141


