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24750 - COMPTABILITAT GENERAL 

 

PROFESSOR: Xavier López Luján 

 
 
Tema 1 –  Introducció. 

Concepte i objecte de la comptabilitat. Entitats sobre les quals pot informar la 
comptabilitat. La comptabilitat d’empreses. Els destinataris i usuaris de la 
informació comptable. 

 
Tema 2 –  La normalització comptable. 

El problema de la disparitat de criteris, normes  i denominacions dins la 
comptabilitat. El procés de normalització. El Pla General Comptable. Els principis 
de comptabilitat generalment acceptats. 

 
Tema 3 –  El patrimoni de l’empresa. 

El concepte de patrimoni. L’inventari o balanç extracomptable. Els elements 

patrimonials. 
 
Tema 4 – El balanç de situació. 

Masses patrimonials. Actiu, passiu i net. L’equació fonamental del patrimoni. Els 
criteris d’ordenació del balanç. Normes de valoració. 
 

Tema 5 – Els fets comptables i la seva identificació. 

Concepte de transacció i fet comptable. Evolució i situació del patrimoni a través 
de l’equació fonamental i incidència de diverses operacions en l’equació 
fonamental. 
 

Tema 6 – El compte. 
Definició de compte. Classificació dels comptes. Conveni fonamental de 
funcionament dels comptes d’actiu, passiu i net segons el mètode de la Partida 
Doble. Terminologia operativa dels comptes. 
 

Tema 7 – Les classes de fets comptables i el seu registre. 
El raonament comptable bàsic. Les anotacions en el Diari i en el Major. El balanç 
de comprovació. Els fets comptables simples i compostos. Fets comptables 
expansius, reductius i neutres. Fets comptables permutatius i modificatius. 

 
 
 

 
Tema 8 – Les despeses i els ingressos. 

Concepte de despesa i concepte d’ingrés. Els comptes de despeses i ingressos. 
Funcionament. Tipus i classificació. Valoració. 

 
Tema 9 – La determinació dels resultats. 

PART II:  La representació comptable de la riquesa empresarial: el  balanç. 

PART III:  Anàlisi i registre comptable de les transaccions de l’empresa. 
El mètode comptable i el compte.  

PART IV:  La formació, determinació i interpretació del resultat comptable 



 

 

2 

2 

Concepte de resultat. La representació comptable del resultat. El resultat a les 
empreses de serveis. El resultat a les empreses comercials. Procediments 
comptables amb relació a les mercaderies. Els tipus de resultats. 
 

Tema 10 – Les fases del procés comptable. 

Comptabilització de les operacions formalitzades. Comptabilització de les 
operacions no formalitzades. Les periodificacions. Les amortitzacions. L’inventari 
extracomptable. L’assentament de tancament. 
 

Tema 11 – Els Comptes Anuals. 
Concepte i tipus. Contingut bàsic. Les obligacions formals de les empreses amb 
relació a la comptabilitat. 
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PART V: El procés comptable bàsic. 


