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Prerequisits

No calen prerequisits per cursar aquesta assignatura, però es recomanable haver cursat l'assignatura
Comptabilitat Bàsica.

Objectius i contextualització

Context:

Aquesta assignatura figura contextualitzada dins de la matèria Comptabilitat junt amb l'assignatura
Comptabilitat Bàsica, que s'imparteix en el segon quadrimestre del primer curs del Grau d'Empresa i
Tecnologia.

Objectius:

Comprendre la relació entre la Comptabilitat Bàsica (externa) i la Comptabilitat de Costos (interna). Conèixer
el concepte de cost i la relació entre cost i despesa, així com la classificació dels costos. Conèixer i saber
utilitzar els sistemes d'acumulació de costos.

Conèixer el concepte i aplicacions del cost estàndard com a eina bàsica de la Planificació i del Control
Pressupostari. Conèixer les eines bàsiques per a la presa de decisions.

Compendre el concepte de qualitat en els seus diferents àmbits (producte, empresa i entorn). Saber calcular
els costos de qualitat del producte o servei. Saber calcular els costos mediambientals.

Competències i resultats d'aprenentatge

1869:E06 - Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament
intern de les empreses i organitzacions.

1869:E06.09 - Analitzar i determinar l'estructura comptable dels costos dels productes o serveis.

1869:E07 - Analitzar, diagnosticar, donar suport y prendre decisions en matèria d'estructura
organitzativa i gestió empresarial.

1869:E07.06 - Elaborar informes comptables sobre costos de qualitat i mediambientals per als
gestors de l'empresa.
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1869:E07.07 - Elaborar informes tecnicocomptables per als gestors de l'empresa, que els ajudin a
prendre decisions de gestió.

1869:E21 - Demostrar que coneixen els principis ètics de l'exercici professional, especialment en
relació amb el tractament de la informació.

1869:E21.02 - Definir i poder discutir la privacitat de la informació financiero-contable.

1869:G02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom. 

1869:G02.00 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1869:T14 - Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.

1869:T14.00 - Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.

1869:T16 - Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.

1869:T16.00 - Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.

Continguts

1. Concepte i classificació dels Costos.

Diferències entre la Comptabilitat Externa i la Comptabilitat Interna.

Diferències entre cost, despesa, pagaments i inversions.

Classificació dels Costos.

2. Sistemes d'imputació dels Costos.

Sistemes de Costos parcials; Direct Costing i Direct Costing Evolucionat

El punt d'equilibri i l'anàlisi cost - volum -guany

Altres sistemes de Costos parcials; Full Cost Industrial i Imputació Racional

Sistemes de Costos totals; el Full Cost Total

3 Les Seccions Homogènies

Seccions Principals i Seccions Secundàries.

Unitats d'obra i unitats equivalents

Cost per unitat d'obra

4 Sistemes de càlcul de costos

Els costos per comanda.

Valoració de les comandes en curs

El costos per procés

Valoració dels productes en curs

5. El Cost estàndard i els Pressupostos

La Planificació Empresarial

El Cost estàndard.

Procés d'elaboració d'un pressupost.

El Pressupost Flexible
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1.  
2.  

3.  

4.  

6. El Control Pressupostari. Anàlisideles desviacions

Desviacions productives en Costos variables

Desviacions productices en Costos fixos

Altres Desviacions

7. Altres tipus de costos

Els Costos de Qualitat.

Els Costos Mediambientals

Els Costos basats en les Activitats

8. Gestió de Costos per a la Presa de Decisions

Els Costos rellevants

Tipus de Presa de Decisions

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació dels 4 tipus d'activitat:

Activitat dirigida: classes teòriques i practiques i de resolució (anàlisi) de casos.
Activitat supervisada: consistent en l'assistència a tutories i la realització d'exercicis amb seguiment
pautat.
Activitat autònoma individual: comprendrà la part d'estudi personal de l'alumne (estudi de la
bibliografia bàsica, lectures complementaries, recerca d'informació, etc.).
Activitat autònoma en grup: recerca de dades i elaboració de casos. Presentació i debat.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de pàctiques i problemes 15 0,6 1869:E06.09 , 1869:G02.00 , 1869:T16.00 , 1869:T14.00 ,

1869:E07.06

Classes teòriques debat de casos i

treball en grup

37,5 1,5 1869:E06.09 , 1869:E07.06 , 1869:E07.07

Tipus: Supervisades

Seguiment dexercicis i casos 5 0,2 1869:E06.09 , 1869:E07.07 , 1869:E07.06

Tutories dels casos pràctics i dels

treballs en grup

15 0,6 1869:E06.09 , 1869:T16.00 , 1869:T14.00 , 1869:E07.07 ,

1869:G02.00

Tipus: Autònomes

Estudi i recerca d'informació 40 1,6 1869:E06.09 , 1869:E07.07 , 1869:G02.00 , 1869:T14.00 ,

1869:T16.00 , 1869:E07.06

Preparació i elaboració de treballs en 30 1,2 1869:E06.09 , 1869:E07.07 , 1869:T14.00 , 1869:T16.00 ,
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grup 1869:G02.00 , 1869:E07.06

Avaluació

L'avaluació de l'estudiant es fonamentarà en dos punts o activitats.

Anàlisi de casos en grup: presentació de 3 casos o exercicis pràctics, un per cada dos del sis primers
temes del contingut de l'assignatura, dins de termini. (40% de la nota total).

Lliurament i correcte resolució: 30%

Presentació i/o debat a classe: 10%

3 Proves parcials d'avaluació continuada. (60% de la nota total)

Primera prova: temes 1, 2 i 3 (primers de novembre): 20%

Segona prova: temes 4,5 i 6 (primers de desembre): 25%

Tercera prova: temes 7 i 8 (finals de gener); 15%

És condició "imprescindicle" per a superar l'assignatura que l'alumne hagi participat en dues activitats
descrites anteriorment.

L'estudiant superarà l'assignatura si assoleix una avaluació favorable, igual o superior al 50% (5) en el còmput
global de les dues activitats, sempre que l'avaluació de la primera activitat no sigui inferior al 40% del seu
valor (1,6) i l'avaluació de la segona activitat no sigui inferior al 40% del seu valor global (2,4) i de cadascuna 
de les proves de que consta.

L'estudiant que no hagi superat l'assignatura per tenir una prova parcial amb una nota inferior al 50 % del seu
valor pero superior al 35 %, podrà optar a una reavaluació escrita que es realitzarà la darrera setmana del
semestre.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Casos pràctics

en grup

40% 0 0 1869:E06.09 , 1869:E07.06 , 1869:E07.07 , 1869:T14.00 , 1869:G02.00 ,

1869:E21.02 , 1869:T16.00

Proves parcials 60% 7,5 0,3 1869:E06.09 , 1869:E07.06 , 1869:E07.07
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