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Prerequisits

Es demana haver superat les assignatures obligatories previes: Introducció a la Comptabilitat, Comptabilitat
Financera I i Comptabilitat Financera II.

Objectius

Estudi del registre de les operacions que representen les fases més rellevants des del punt de vista jurídic de
la vida de les diferents societats mercantils.

Competències

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement
Planificar i dirigir l'organització comptable d'una empresa o d'un grup d'empreses.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement
Elaborar estats financers i informes per a fins comptables, fiscals, financers i organitzatius.

Continguts

TEMA 1.LA COMPTABILITAT DE SOCIETATS

Concepte de societat mercantil.
Classes de societats mercantils.

Comptabilitat de societats.
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Comptabilitat de societats.

TEMA 2.LA SOCIETAT ANONIMA (I): INTRODUCCIO

Concepte i característiques.
Les accions: classes, drets, obligacions, valoració i comptabilització.
Normes relatives al capital i mesures de garantia; comptabilització.

TEMA 3.  LA SOCIETAT ANONIMA (II): CONSTITUCIO I APORTACIONS

Sistemes de fundació: simultània i succesiva
Aportacions dineràries i no dineràries.
Comptabilitat de la constitució.
Comptabilitat de las aportacions no dineràries.
Comptabilitat dels accionistes morosos

TEMA 4.  LA SOCIETAT ANONIMA (III): INCREMENTS DEL CAPITAL SOCIAL

Introducció i normativa legal.
Prima d'emissió i dret de subscripció.
Procediments d'increments de capital social; noves aportacions, absorció, capitalització de passius,
conversió d'obligacions i capitalització de reserves.
El capital autoritzat.

TEMA 5.   LA SOCIETAT ANONIMA (IV): REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL

Requisits legals i dret d'oposició del creditors.
Procediments de reducció de capital social i comptabilització; restitució d'aportacions, condonació de
dividends passius, increment de la reserva legal i sanejament de pèrdues.
Amortització del capital.

TEMA 6.  LA SOCIETAT ANONIMA (VII): DISSOLUCIO I LIQUIDACIO

Dissolució: introducció i conceptes.
Normativa legal de la dissolució.
Causes de dissolució.
Liquidació de la societat anònima: procés comptable de la liquidació i assignació del líquid resultant.
Situacions anormals: concurs de creditors.

TEMA 7.  LA SOCIETAT ANONIMA (VIII): COMBINACIÓ DE NEGOCIS

Concepte i classes.
Requisits legals.
Problemàtica econòmica.
Problemàtica comptable.
Escissions en la societat anònima.

TEMA 8.LA SOCIETAT ANONIMA (IX): AUTOCARTERA -NEGOCIS SOBRE LES ACCIONS PROPIES-

Introducció i normativa legal.
Problemàtica comptable de les accions pròpies.
Regim legal de les accions pròpies.

TEMA9.LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA

Anàlisi comparatiu dels aspectes comptables analitzats en les societats anònimes respecte les
societats de responsabilitat limitada: aportacions socials, modificacions del capital social, liquidació i
fusió.

Metodologia
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La metodologia docent estarà basada en una combinació de tres tipus d'activitats:

- Activitat dirigida: classes teòriques i classes pràctiques i de resolució de problemes.

- Activitat supervisada: consistent en la realització de tutories i la realització d'exercicis amb seguiment
pautat.

-   Part d'estudi personal de l'alumne (lectures, recercaActivitat autònoma que es divideix en dues parts:
d'informació, etc.). També s'inclou la realització d'exercicis addicionals i casos.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases Teòriques 30 1,2 1, 2, 3

Clases pràctiques (supòsits a l'aula) 15 0,6 1, 2, 3

Tipus: Supervisades

Seguiment de les activitats programades 15 0,6

Tipus: Autònomes

Estudi 55 2,2 1, 2, 3

Realització d'exercicis i suposits 20 0,8 1, 2, 3

Recerca de documentació 9 0,36 1, 2, 3

Avaluació

L'avaluació consta de 4 tipus d'activitats:

1. Entrega d'exercicis que el professor/a anirà indicant per a la pràctiuca dels temes del programa de
l'assignatura.

2. Treball individual, que pot consistir en un treball breu sobre un aspecte o tema concret relacionat amb el
programa de l'assignatura.

3. Activitat o exercici d'avaluació continuada, centrada en un o dos temes concrets del programa de
l'assignatura. Si l'estudiant supera aquesta activitat/exercici, queda alliberat del contingut/s del tema/es
avaluat.

4. Prova final de la resta de temes (no inclosos a la prova parcial alliberatoria) del programa de l'assignatura.

Per a aquells estudiants que en l'avaluació global del curs hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a
4 i inferior a 5 hi haurà una re-avaluació.

Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta re-avaluació. La data de la re-avaluació estarà
programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. La nota de la re-avaluació serà qualitativa i només
tindrà dues possibles opcions: Apte o No-apte. Si l'estudiant obté una nota d'Apte es considera que ha superat
l'assignatura amb una nota numèrica màxima igual a 5. Si l'alumne obté una qualificació de No-apte, no
supera l'assignatura i la nota final serà igual a la nota obtinguda abans de la re-avaluació.
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Un alumne només pot obtenir un "No presentat" a l'assignatura sempre i quan no hagi participat en cap de les
activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació
continuada ja no pot optar a un "No Presentat".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat o exercici d'avaluació continuada 20% 2 0,08 1, 3

Entrega d'exercicis 10% 0 0 1, 3

Prova final 60% 4 0,16 1, 3

Treball individual 10% 0 0 1, 2, 3
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ENLLAÇOS WEBS

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció: http://www.accid.org/

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA): http://www.aeca.es/

Comisión Nacional del Mercado de Valores: http://www.cnmv.es

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): http://www.icac.meh.es/

Registre Mercantil: http://www.registradores.org

UAB Campus virtual
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