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Prerequisits

Prerequisits

Es recomanable haver cursat "Introducció a la Comptabilitat" i "Comptabilitat de Costos I"

Objectius

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.

Conèixer els preus de transferència.

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

Conèixer altres eines de gestió; el Quadre de Comandament i el sistema ABM.

Competències

Analitzar i determinar l'estructura comptable dels costos, així com certificar assentaments, saldos,
estats financers, comptes de rendiments i altres documentacions comptables.
Elaborar i interpretar estats financers i informes per a fins comptables, fiscals, financers i
organitzacionals.
Emetre informes tècnic-comptables en relació a la situació d'una empresa.
Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, dissenyar i implantar el pressupost d'una empresa i avaluar-ne la seva implementació.
Elaborar informes comptables sobre els costos de qualitat i mediambientals per als gestors de
l'empresa.

Elaborar informes tecnicocomptables per als gestors de l'empresa, que els ajudin a prendre decisions
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Elaborar informes tecnicocomptables per als gestors de l'empresa, que els ajudin a prendre decisions
de gestió.
Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
Treballar en equip.

Continguts

Tema 1 El cost estàndard

Concepte d'estàndard.
Objectius del cost estàndard.
Avantatges i limitacions.
Càlcul del cost unitari estàndard.

Cost estàndard de les matèries primeres.
Cost estàndard de la mà d'obra.
Cost estàndard dels costos indirectes de producció.

Tema 2 El Pressupost Flexible

El Pressupost Flexible. Concepte.
El cost estándard i el Pressupost Flexible.
Elaboració d'un Pressupost Flexible.
El Control Pressupostari.

Tema 3 La Presa de Decisions a curt termini

Etapes en la presa de decisions.
El cost rellevant.
Anàlisi de la relació Cost-Volum-Guany.
Tipus de presa de decisions a curt termini.

Tema 4 El Control Pressupostari

Les desviacions Comercials.
Les desviacions Industrials.
Altres desviacions.

Tema 5 Els preus de transferència.

La descentralització i els Preus de Transferència.
Tipus de preus de Transferència.

Tema 6 Els Costos de Qualitat

Concepte de Qualitat.
Tipus de Costos de la Qualitat.
Càlcul dels costos de la qualitat.

Tema 7 Altres eines de gestió

Quadre de Comandament Integral.
Sistema ABM.

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
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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

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques i problemes 15 0,6 1, 2, 3

Classes teòriques, debat casos i treball en grup 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Preparació treballs en grup 25 1 4, 5

Tutories casos pràctics/treballs en grup 13 0,52

Tipus: Autònomes

Anàlisi de lectura 15 0,6

Estudi i recerca d'informació 37 1,48

Avaluació

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

Treball a classe. Resolució i lliurament de casos (5% de la nota total).
Anàlisis de lectura individual: presentació d'un ànàlisi crític (5% de la nota total).
Anàlisi de casos en grup: presentació oral de 1 cas (30% de la nota total).
Una primera prova parcial d'avaluació continuada, (40% de la nota total) dels temes 1 a 4.
Examen Final.

Serà condició "necessària" per a superar l'assignatura que l'alumne hagi participat en totes les activitats
descrites anteriorment descrites.

L'estudiant superarà l'assignatura si assoleix una avaluació favorable, igual o superior al 50% (5) en el còmput
global de les cinc activitats, sempre que l'avaluació en les tres primeres no sigui inferior a 3,5 punts sobre 10.
Altrament, la puntuació minima requerida en l'activitat 4 (prova parcial) será de 4 punts sobre 10. L'estudiant
que superi la prova parcial (activitat 4) amb la qualificació minima requerida s'evaluará, a l'examen final
(activitat 5) dels temes restants (temes 5,6 i 7) i haurá d'obtenir una qualificació minima de 4 punts sobre 10,
essent un 20% el valor d'aquest examen sobre el còmput total de la seva qualificació. En cas contrari, és a dir,
de no obtenir la nota minima requerida en la prova parcial (activitat 4) l'alumne s'haurà d'examinar a l'examen
final de tots els temes (temes 1 fins a 7) i obtenir una qualificació minima de 4 punts sobre 10. En cas de que
l'alumne s'examini de tota la matèria, l'examen final computa un 60% del pes de qualificació,

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi
haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que

 es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa
nota.
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Un alumne es considera que està "No Avaluable" a l' assignatura sempre i quan no hagi participat a 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 Avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Casos pràctics individuals i en grup 40% 9,5 0,38 1, 2, 3, 4, 5

Proves 60% 5,5 0,22 1, 2, 3

Bibliografia

Bibliografía básica

Eliyahu M. Goldratt (2008). No es cuestión de suerte. Ediciones Granica SA

Saez A., Fernández A., Gutierrez G. (2010). Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. McGraw Hill

UAB: Apunts "Campus virtual de l'assignatura".

Bibliografía complementaria

Asociación española de contabilidad y administración de empresas. Serie de La contabilidad de gestión.
principios de contabilidad de gestión. AECA.

Horngren CT, Foster G, Datar S. . Prentice Hall internacional. Contabilidad de Costes: un enfoque de gerencia
(Edición original en inglés: Horngren CT, Foster G, Datar S. Cost Accounting; a Managerial Emphasis.
Pearson Education)

Kaplan, Robert y Norton, David. Cuadro de Mando Integral (the Balanced Scorecard) (1997) Barcelona.
Gestión 2000

Álvarez López, J., Amat Salas, J. y otros. Contabilidad de Gestión Avanzada: Planificación, Control y
experiencias prácticas. Ed. McGraw Hill
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